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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e caracterizar o Sistema de Detecção, 

Alarme e Combate a Incêndio (SDACI), bem como sua aplicação e relevância para as 

diversas áreas da mineração, principalmente o beneficiamento, explicitando seus 

sistemas automático, manual e hidráulico. 

 

A monografia enfoca as diversas etapas do projeto de SDACI, onde se estuda todos os 

locais que devem ser protegidos e cria-se o conceito do projeto, especifica-se, a partir 

das premissas da mineradora, o tipo de proteção e classificação das áreas, o tipo de 

extinção, o tipo de rede empregada, o tipo de detecção, o tipo de equipamento, 

tecnologia, software e cabeamento a serem utilizados, os locais que vão ser pontos de 

supervisão e administração do sistema, define-se a instalação e manutenção, entre 

outros. 

 

Mostra-se a significância de se acatar as devidas normas técnicas referentes ao tema, 

sejam regionais, nacionais ou internacionais, e obter a aprovação junto ao Corpo de 

Bombeiros local. 

 

Ressalta-se a importância e obrigatoriedade do empreendimento possuir um sistema de 

proteção contra incêndio, que muitas vezes é negligenciado e acaba por colocar em risco 

pessoas, equipamentos e meio ambiente.  

 

Este trabalho pode ser considerado como uma interessante referência bibliográfica para 

consultas a respeito do SDACI, principalmente aplicado à mineração, assim como fonte 

para embasamento de projetos deste sistema. 

 

Palavras-chave: Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio; SDACI; 

Mineração; Beneficiamento; Projeto. 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to present and characterize the Detection, Alarm and Fire Fighting 

System (FFS), as well as its application and relevance to the different mining areas, 

beneficiation mainly, explaining its automatic, manual and hydraulic systems. 

 

The monograph focuses the various stages of the FFS project, which studies all 

locations that should be protected and creates the concept of the project, specify, from 

the premises of the mining company, the type of protection and classification of areas, 

the type of extinction, the network type employed, the detection type, the type of 

equipment, technology, software and cabling to be used, the locations that are going to 

be points of supervision and administration of the system, sets up the installation and 

maintenance, among others. 

 

It shows the significance of obeying the appropriate technical standards related to the 

subject, whether regional, national or international, and to obtain approval by the local 

Fire Department. 

 

It should be noted the importance and obligation of the enterprise owning a fire 

protection system, which is often neglected and ultimately endanger people, equipment 

and the environment. 

 

This work can be considered as an interesting bibliographical reference for queries 

regarding to FFS, mainly applied to mining, as well as a source for projects of this 

system. 

 

Keywords: Detection, Alarm and Fire Fighting System; FFS; Mining; Beneficiation; 

Project. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O planeta Terra chegou à forma que é conhecido hoje depois de um longo resfriamento 

de sua massa, que era incandescente e flamejante. Portanto, pode-se dizer que o fogo 

vem desde os primórdios da formação terrestre, passando a coexistir com a humanidade 

depois de seu aparecimento. Presume-se que grandes incêndios florestais, provocados 

por descargas elétricas de raios, foram os primeiros contatos entre os primitivos Homo 

Sapiens e o fogo. 

 

Conforme ocorria a evolução humana, o fogo se tornava parte integrante da vida do 

homem. O fogo coletado por consequência de eventos naturais e, mais tarde, obtido 

intencionalmente através de fricção de pedras e madeiras, era utilizado na iluminação e 

aquecimento de cavernas e no cozimento de comida.  

 

O fogo tem sua origem através de uma reação química chamada combustão, na qual 

uma substância (combustível) reage com o oxigênio (comburente), ativada pelo calor 

(elevação de temperatura), emitindo energia luminosa, calor, gás carbônico, água e 

outros produtos.  

 

O triângulo do fogo, figura 1.1, é uma forma didática criada para melhor ilustrar a 

reação química da combustão, onde em cada vértice do triângulo é representado um 

elemento constituinte desta reação (BRASIL, 2008).  

 

 
 

Figura 1.1 - Triângulo do fogo 
(BRASIL, 2008). 
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Para que exista fogo, três elementos são necessários: o combustível, o comburente 

(oxigênio) e o calor (energia de ativação). Combustível é toda substância capaz de 

queimar, servindo de campo de propagação do fogo. Comburente é o elemento que 

reage com o combustível, participando da reação química da combustão, possibilitando 

assim alimentar as chamas e intensificar a queima (BRASIL, 2008). Calor é o termo 

associado à energia em trânsito (transferência de energia térmica entre dois sistemas ou 

entre partes de um único sistema), apenas devido à diferença de temperatura entre 

sistemas, e também caracteriza a quantidade de energia térmica transferida algum 

processo (WIKIPÉDIA, 2013). 

 

Após a ignição e formação de fogo, inicia-se um processo denominado reação em 

cadeia, que ocorre na reação química da combustão (exotérmica) e acaba por 

retroalimentar o processo, tornando a queima autossustentável. O calor irradiado da 

chama atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores, que se 

combinam com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, 

formando um ciclo constante. A reação em cadeia é considerada como o quarto 

elemento da combustão, formando assim o tetraedro do fogo, figura 1.2. 

 

 
 

Figura 1.2 - Tetraedro do fogo 

 

O fogo trouxe benefícios extraordinários para a evolução humana em diversas áreas, 

desde a cocção de alimentos e aquecimento de locais, até a atuação fundamental em 

determinadas indústrias como a siderúrgica. Mas o fogo também pode causar 

destruição, desastres e incidentes que originam a perda ou avaria de bens materiais, de 

bens naturais (danos ao meio ambiente), ou até da vida humana. 



12 

Então, para evitar desastres que envolvam incêndios, instalam-se sistemas de proteção, 

chamados Sistemas de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio (SDACI), em ambientes 

que possam colocar em situação de risco, pessoas, equipamentos, estruturas, objetos e 

outros seres vivos. Estes sistemas, que são aplicados em indústrias, residências e 

escritórios funcionam detectando possíveis princípios de incêndio, alarmando as pessoas 

e a quem possa ajudar (Brigada de Incêndio ou Bombeiros), e combatendo o fogo, seja 

de forma automática ou auxiliando na extinção manual. 

 

O combate é feito atacando um dos quatro elementos do tetraedro do fogo. Para 

extinguir o fogo basta desfazer o tetraedro, isto é, retirar uma de suas partes. Os 

métodos de extinção de incêndio podem ser classificados como isolamento, método que 

consiste na retirada do combustível; abafamento, método que consiste na redução ou 

retirada do oxigênio (comburente); resfriamento, método que consiste na retirada parcial 

do calor (diminuição da temperatura); e quebra da reação em cadeia, método que 

consiste em parar o processo por meio de uma reação química (BRASIL, 2008).  

 

A mineração e seu beneficiamento formam um empreendimento de grande porte, que 

compreende equipamentos enormes, várias estações prediais, laboratórios, processos 

que possuem determinado grau de risco, áreas classificadas, muita gente envolvida, e 

bastante dinheiro também. Portanto, a mineração se trata de uma indústria que demanda 

um sistema de proteção SDACI, e este requisito é requerido para aprovação junto ao 

Corpo de Bombeiros local, para se fazer um seguro da obra, e para se estabelecer 

perante todas as normas regionais e nacionais.  
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2 OBJETIVO E RELEVÂNCIA 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar e caracterizar o Sistema de Detecção, 

Alarme e Combate a Incêndio (SDACI), bem como sua aplicação e relevância para as 

diversas áreas da mineração, principalmente o beneficiamento, explicitando seus 

sistemas automático, manual e hidráulico. 

 

O enfoque maior do trabalho é mostrar as etapas de projeto do sistema, onde se estuda 

todos os locais que devem ser protegidos e cria-se o conceito do projeto, especifica-se, a 

partir das premissas da mineradora, o tipo de proteção e classificação das áreas, o tipo 

de extinção, o tipo de rede empregada, tipo de detecção, tipo de equipamento, 

tecnologia, software e cabeamento a serem utilizados, os locais que vão ser pontos de 

supervisão e administração do sistema, define-se a instalação e manutenção. 

 

É primordial ressaltar o valor e obrigatoriedade do empreendimento possuir um sistema 

de proteção contra incêndio, que muitas vezes é negligenciado e acaba por colocar em 

risco pessoas, equipamentos e meio ambiente. Além disto, é significativo observar que 

não se encontra facilmente na literatura, textos, artigos ou livros a respeito do sistema de 

combate a incêndio e suas variações, principalmente aplicado à mineração. A 

importância deste trabalho se dá em fornecer ao leitor uma base teórica para conceituar, 

projetar e especificar um sistema de proteção extremamente prioritário, ademais visto a 

escassez de publicações a respeito. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 
O presente trabalho trata de um tema carente na literatura técnica, principalmente no 

âmbito da mineração. Ao pesquisar sobre o assunto, o que mais se encontra são normas 

de diferentes órgãos e associações (regionais, nacionais e internacionais), e a 

caracterização de equipamentos do sistema de combate a incêndio apresentada pelos 

fornecedores em seus sites, catálogos e folhas de dados. 

 

Baseado na bibliografia encontrada pode-se citar importantes fontes que serviram de 

base para o desenvolvimento desta monografia. Do grupo literário de normas técnicas 

pesquisadas, destacam-se DNPM (2008), “Normas Reguladoras de Mineração (NRM-

08 - Prevenção Contra Incêndios, Explosões, Gases e Inundações)”, CBMMG (2010), 

“Instruções Técnicas”, MTE (1978) “NR-22 - Segurança e Saúde Ocupacional na 

Mineração (Item 22.28, Proteção contra Incêndios e Explosões Acidentais)” e CBMMG 

(1972-1996), “Prevenção e Combate a Incêndios: Coletânea de Leis, Decretos, 

Instruções Normativas e Normas”. Do grupo literário de caracterização do sistema e 

equipamentos é destacado NOTIFIER (2006), “Catálogo de Engenharia”, além dos 

diversos sites de fornecedores acessados. 

 

DNPM (2008) traz as normas nacionais reguladoras de mineração, que devem ser 

obedecidas pelos empreendimentos minerais dentro do Brasil, e dentre elas a NRM-08, 

que trata, em meio a outras coisas, da prevenção a incêndios e explosões. Em CBMMG 

(2010) e CBMMG (1972-1996) estão as indicações, advertências e imposições do 

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para edificações e áreas de risco dentro do 

estado de Minas Gerais, onde tais instruções e normas devem ser seguidas para que haja 

liberação do Corpo de Bombeiros para abertura e funcionamento de determinado local.  

MTE (1978) possui a Norma Regulamentadora 22, que é a norma do Ministério do 

Trabalho e Emprego que estabelece métodos de segurança a serem observados pelas 

empresas que desenvolvam trabalhos mineratórios de modo a proporcionar satisfatórias 

condições de Segurança e Medicina do Trabalho a seus empregados, em nível nacional. 

 

NOTIFIER (2006) é um catálogo de engenharia de equipamentos, instrumentos, 

softwares, cabeamento e sistemas ligados ao SDACI, que serve como referência para 
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conhecimento das novas tecnologias, interligação de sistemas, identificação de 

equipamentos, enfim, auxiliar na parte de projeto, posterior compra e funcionamento. 

 

A metodologia utilizada na abordagem do assunto desta monografia se dá em coletar 

diferentes bibliografias, material na internet, e o próprio conhecimento do autor e 

descrever o Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio, expondo seus pontos 

principais, seu emprego, equipamentos, sistema, projeto e as condições para que ele 

opere de maneira correta, dentro das normas e com bom funcionamento. 

 



16 

4 SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO 
 

4.1 Caracterização do Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio 
(SDACI) 

 
O sistema de detecção, alarme e combate a incêndio deve garantir a identificação 

precoce de ocorrências que possam gerar incêndio, através de uma rede projetada, de 

forma completamente automática, auxiliando na desocupação de áreas sob risco e deve 

ser monitorado por uma sala de Segurança Industrial (que geralmente fica na Portaria) e 

painéis repetidores em outras áreas relevantes, como Brigada de Incêndio, caso haja, e 

Sala de Controle. 

 

A detecção pode ser automática pelos sensores de fumaça, termovelocimétricos, de 

temperatura linear, ou manualmente pelo usuário, mediante constatação visual de foco 

de incêndio e acionamento do dispositivo manual. Os alarmes gerados pelo sistema têm 

funções de evacuação das áreas de perigo, através de sinalizações sonoro-visuais que 

indicam a rota de fuga, e acionamento da Brigada de Incêndio ou do Corpo de 

Bombeiros, para controle por pessoal adequado e preparação para o processo de 

combate.  

 

As portas com barras antipânico, devidamente sinalizadas, devem ser utilizadas para se 

fazer de forma mais rápida e segura a evacuação de edificações em alarme de incêndio. 

Tais portas são usadas nas saídas de emergência e podem possuir sensores de porta 

aberta que alarmam a central, caso as portas sejam utilizadas ou fiquem abertas um 

tempo superior ao programado. Os sensores de porta aberta são usualmente parte do 

sistema de controle de acesso e segurança patrimonial. 

 

O sistema deve possuir equipamentos para uso industrial e de escritório, devendo 

suportar as condições de operação e ambiente específicas de cada local. 

 

Os equipamentos devem ser dotados de características para suportar choque mecânico, 

esbarros, trancos e quaisquer colisões indevidas, devendo suportar ainda, vibrações de 

características constantes. 
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O sistema SDACI, deve ter dispositivos de desligamento de ar condicionado, exaustores 

ou ventiladores, sendo obrigatória a interligação do sistema de combate a incêndio a 

estes sistemas auxiliares. O sistema de combate e extinção de incêndio deve ter a opção 

de operação automática / manual para os locais de supervisão do sistema.  

 

O combate a incêndio é realizado através de sistema fixo automático para as salas 

elétricas, eletrocentros, sala de controle, Centro de Processamento de Dados (CPD), 

Data Center, dentro de painéis elétricos, entre outros.  

 

O Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio (SDACI) deve ser composto por 

centrais supervisoras inteligentes do tipo microprocessadas e modulares, operando com 

laços cruzados de incêndio para todos os detectores, alarmes visuais e sonoros, 

acionadores e módulos de controle endereçáveis, permitindo imediata localização dos 

equipamentos alarmados ou defeituosos, bem como seus níveis de sensoriamento, tendo 

como objetivo garantir o mais alto padrão de proteção aos ocupantes das áreas 

protegidas pelo sistema, além de preservar os investimentos em ativos. 

 

As centrais são interligadas através de uma rede óptica - configurações do tipo anel ou 

outra que tenha redundância lógica e de cabeamento - monomodo 9,0/125µm, a qual 

interliga todas as áreas atendidas, sendo supervisionado 24x7x365 (vinte e quatro horas 

por dia, sete dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias por ano) pela Sala de 

Controle, Portaria (Sala de Segurança Industrial) e Brigada de Incêndio, onde as equipes 

da mineradora têm todas as informações sinalizadas e visualizadas através de uma 

estação de supervisão ou painel repetidor. 

 

Na estação de supervisão, deve ser instalado software de monitoramento com interface 

amigável, que permita fácil identificação de qualquer evento de incêndio detectado pelo 

sistema. 

 

Deve ser previsto um programa de gerenciamento do sistema de detecção e alarme de 

incêndio, que além de monitorar o funcionamento de todos os elementos, é responsável 

pela realização de comandos pré-definidos onde o operador da Sala de Segurança 

Industrial terá acesso, como:  
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• Agrupamento de sensores e vinculação a uma sinalização ou ação; 
• Acionamento de avisadores sonoros visuais em seqüência, associada 

ao local e intensidade do risco; 
• Coordenação de evacuação de áreas; 
• Dispositivos de desligamento de ar condicionados, exaustores ou 

ventiladores. 
 

O SDACI é basicamente composto por: 

 

• Central de supervisão central; 
• Central de comando; 
• Detectores de fumaça ópticos; 
• Sistema de detecção de fumaça por aspiração; 
• Detectores termovelocimétricos; 
• Detector linear de temperatura; 
• Sirene e sinalizador audiovisual; 
• Acionador manual de alarme; 
• Sistema de combate a gás com cilindros de gás halogenado / sais de 

potássio (aerossol); 
• Indicador luminoso de ambiente inundado por gás; 
• Sistema de combate por hidrantes; 
• Sistema de combate por sprinklers / water spray; 
• Sistema de extintores de incêndio; 
• Proteção passiva; 
• Estação de operação / supervisão; 
• Microcomputador, monitor e impressora; 
• Painéis repetidores; 
• Sistema de monitoração dos sistemas de alarme e combate a 

incêndio com os softwares específicos; 
• Switch; 
• Servidor. 

 

Os locais do sistema de combate a incêndio são divididos em 2 (duas) áreas: confinadas 

e abertas. O sistema hidráulico (combate por sistema de hidrantes, sprinklers ou water 

spray) é usualmente destinado a áreas abertas. O sistema de combate a incêndio por gás 

halogenado ou sais de potássio (aerossol) é categoricamente destinado a áreas 

confinadas, ou seja, áreas que devem ser mantidas com portas fechadas. As áreas de tipo 

de combate a incêndio podem ser divididas como na tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Tipo de combate por área 

Áreas Tipo de combate 
Subestações elétricas, eletrocentros, 
abrigo de telecomunicações, Centro de 
Processamento de Dados, Centro de 
Inteligência Operacional, Sala de 
Controle e Data Center. 

Combate por gás halogenado ou sais de 
potássio (aerossol). 

Prédios administrativos, escritórios, 
portaria, centro de treinamento, terminal 
rodoviário, cozinha / refeitório, 
almoxarifado, oficinas e laboratórios, 
casa de compressores, casa de bombas, 
áreas industriais, transformadores 
externos e correias transportadoras. 

Combate por sistema hidráulico. 

*Todas as áreas citadas terão também o sistema de extintores.  

 
Um estudo deve ser realizado para certificar as áreas do projeto que devem ser atendidas 

pelo sistema hidráulico de combate a incêndio. Deve ser definido em cada área qual 

sistema hidráulico será usado (por hidrantes, sprinklers ou water spray). 

 
O uso de Sistema Water Spray ou Sprinkler pode ser considerado nas galerias e porões 

de cabos das subestações ou eletrocentros, ou apenas proteção passiva e pintura 

intumescente. 

 

Os sistemas de combate hidráulico e por inundação por gás possuem dispositivos e 

acessórios de atuação importantes que merecem ser citados. Os dispositivos e acessórios 

de atuação do sistema hidráulico de hidrantes e de mangotinhos para combate a 

incêndio são: 

 

• Abrigos para mangueiras e/ou hidrantes; 
• Mangueiras de incêndio; 
• Chaves para hidrantes; 
• Esguichos; 
• Rede de tubulação vermelha fixa molhada (wet pipe), contendo água 

sob pressão de forma permanente, na qual são instalados sprinklers 
em seus ramais. 

 

As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos, em 

ziguezague ou aduchadas.  
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As válvulas dos hidrantes devem ser do tipo angular (45° ou 90°) de diâmetro 2.1/2” 

(63,5mm) e devem possuir juntas de união do tipo engate rápido, compatíveis com as 

mangueiras usadas pelo corpo de bombeiros. As válvulas para mangotinhos devem ser 

do tipo abertura rápida, de passagem plena e diâmetro mínimo 1” (25,4mm). 

 

As pressões na saída dos esguichos dos hidrantes devem ser adequadas para que o 

alcance mínimo do jato de água seja igual a 10,0m, podendo ser reduzido para duas 

vezes o valor do pé-direito em sistemas abastecidos por gravidade. 

 

Os pontos de tomada de água devem ser posicionados: 

 

• Nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal 
a ser protegido, a não mais de 5,0m; 

• Em posições centrais nas áreas protegidas; 
• Fora das escadas ou antecâmaras de fumaça; 
• De 1,0m a 1,5m do piso. 

 

A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação, 

portanto, deve ser projetado de tal forma que dê proteção em toda a edificação, sem que 

haja a necessidade de adentrar as escadas, antecâmaras ou outros locais determinados 

exclusivamente para servirem de rota de fuga. 

 

Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da 

área a ser protegida seja alcançado por no mínimo dois esguichos, considerando-se o 

comprimento das mangueiras de incêndio por meio de seu trajeto real e o alcance 

mínimo do jato de água igual a 10,0m, devendo ter contato visual sem barreiras físicas a 

qualquer parte do ambiente, após adentrar pelo menos 1,0m em qualquer compartimento 

(CBPR, 2012). 

 

Os dispositivos de atuação do sistema por sprinklers são: 

 

• Rede de tubulação vermelha fixa molhada (wet pipe), contendo água 
sob pressão de forma permanente, no qual estão instalados sprinklers 
em seus ramais; 

• Válvulas de Governo e Alarme (VGA); 
• Montagem de sistemas de sprinklers através de acoplamentos tipo 

groove para diâmetros de 2.1/2” (63,5mm) ou maiores, e conexões 
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roscadas para diâmetros de 2” (50,8mm) ou menores, evitando-se 
dessa forma a utilização de solda; 

• Utilização de projetores de média e alta velocidade (bicos abertos) e 
tubulação seca (dry pipe); 

• Controle por válvulas de Dilúvio (VD). 
 

Os dispositivos de atuação do sistema de combate a incêndio por gás halogenado ou sais 

de potássio (aerossol) são: 

 

• Cilindros de gás halogenado / sais de potássio (aerossol); 
• Botoeiras de inibição / cancelamento; 
• Acionador manual elétrico / mecânico; 
• Indicador luminoso externo para sinalização de ambiente inundado 

de gás, importante para indicar as condições impróprias do 
ambiente, instaladas na parte externas dos ambientes, acima das 
portas. 

 

Nas áreas onde houver combate por inundação de gás halogenado ou sais de potássio 

(aerossol), devem ser instalados, próximas às saídas, botoeiras de inibição ou 

cancelamento para maior segurança dos ocupantes.  

 

Nas subestações elétricas / eletrocentros, devem ser considerados abrigos internos 

especiais para os cilindros de gás. 

 

É importante destacar a aplicação de sensores de porta aberta nas áreas em que há 

combate por agente limpo gasoso, porque além de auxiliarem no sistema de controle de 

acesso e segurança patrimonial, que visa proibir a entrada de pessoal não autorizado em 

determinados ambientes, estes sensores reiteram a exigência de se manter as portas 

fechadas para que o sistema de combate por inundação por gás opere com eficiência. 

 
O monitoramento do sistema é feito pela Sala de Controle, Portaria (Sala de Segurança 

Industrial) e Brigada de Incêndio. O sistema deve ser inteligente e programado, onde a 

liberação de gás ocorra após um período temporizado pela central, auxiliando na 

desocupação de áreas sob risco, com o máximo de segurança. 

 

As válvulas dos cilindros de gás devem ser do tipo abertura rápida, com indicadores 

mecânicos de vazamento em cada uma delas, e devem ser fornecidas com acionamento 

manual opcional com indicação de abertura no painel. 
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O sistema de disparo dos cilindros de gás deve ser comandado eletromecanicamente e 

não deve permitir disparo indevido por trepidação, além de possuir comando de disparo 

manual de fácil operação. 

 

A extinção do fogo não pode alterar significativamente a concentração de oxigênio do 

ambiente, portanto o gás deve ter um nível baixo de toxicidade, podendo ser usado em 

ambientes ocupados por pessoas, dentro das especificações da norma NFPA 72 (as 

associações e normas técnicas citadas neste trabalho se encontram nas tabelas 8.1 e 8.2 

do anexo 8.2). 

 

Todo sistema de combate a incêndio necessita de programação agendada de manutenção 

de equipamentos, dispositivos e acessórios, para assegurar a qualidade e eficiência dos 

elementos do sistema quando exigidos. 

 

4.2 Critérios de Identificação 
 
Todos os equipamentos e painéis integrantes do SDACI devem ser devidamente 

identificados de acordo com os padrões estabelecidos na norma de identificação de 

equipamentos da mineradora. 

 

Os equipamentos são geralmente codificados por caracteres alfanuméricos, 

identificando a área de projeto onde ele se encontra, o tipo de equipamento e seu 

seqüencial.  

 

Os cabos também devem ser codificados por caracteres alfanuméricos, e sua 

identificação é bastante semelhante a dos equipamentos, no entanto ao invés de coligá-

los a área em que se encontram, identifica-se o equipamento a que se destinam. 

 

4.3 Arquitetura de Rede 
 
O SDACI é um sistema de extrema importância para resguardo dos bens materiais e 

pessoais de uma indústria, portanto sua rede deve possuir uma grande segurança e 

agilidade de transporte de informações. 
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Na mineração, todas as áreas que possuam sistema automático de detecção, alarme e 

combate a incêndio devem ser interligadas através de cabo de fibra óptica monomodo, 

que é um cabo que permite tráfego de dados rápido, eficiente e a longa distância. A 

interligação destas áreas se dá através das próprias centrais de incêndio de cada 

localidade, caso as mesmas possuam portas ópticas, ou através de switches ópticos que 

fazem a ponte óptico / elétrico com as respectivas centrais de incêndio.  

 

Uma forma de interligação que é bastante usual é a anel, na qual o backbone óptico sai 

da Sala de Controle, onde fica a central de incêndio principal ligada ao servidor do 

sistema, passa por todas as áreas atendidas pelo sistema e retorna a Sala de Controle, 

como na figura 4.1. 

 

 
 

Figura 4.1 - Arquitetura em anel 

 
Desta forma, caso haja perda de algum enlace entre duas estações prediais, por corte de 

algum cabo, por exemplo, a informação automaticamente trafega pelo outro lado do 

anel até chegar a sala de controle. 

 

A rede Mesh ou de malha é uma arquitetura em que todos os nós estão em comunicação 

direta, portanto é uma rede de segurança muito maior, mas em compensação bem mais 

cara, devido a uma quantidade superior de cabos para efetuar todas as ligações diretas e 

de redundância, como mostrado na figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Arquitetura Mesh 

 
É importante ressaltar que o encaminhamento de cabos das redes em que há 

redundância deve ser feito de maneira que o local físico da passagem da rede na ida para 

uma estação predial seja diferente da volta da mesma.  

 

O backbone em que trafega a informação do SDACI pode variar de acordo com a 

topologia do projeto de automação e telecomunicações, portanto dependendo da 

mineradora, o sistema de incêndio pode utilizar fibras do backbone de automação, 

corporativo ou mesmo uma rede proprietária. 

 

4.4 Equipamentos, Softwares e Serviços 
 
Este item fornece uma lista de equipamentos, softwares e serviços mais praticados em 

projetos de SDACI no âmbito do processamento mineral, e suas características técnicas 

e funcionais. 

 
4.4.1 Central Supervisora de Alarmes de Incêndio 
 

• Digital, microprocessada, modular, montada em estrutura que 
permita facilidade para manutenção e futuras expansões; 

• Capacidade mínima para atender até quatro laços, sendo que, cada 
laço até 128 detectores; 

• Verificação de alarmes por zona, para redução de alarmes falsos; 
• Indicação de alarme de incêndio, funcionando, defeito ou alarme 

reconhecido através de LEDs; 
• Deve ser acondicionada em gabinete próprio para instalação em 

parede, possuindo grau de proteção mínimo IP-54; 
• Interface com o sistema de controle da planta através de sinais de 

alarme de defeito, tipo contato seco SPDT. A capacidade elétrica 
nominal dos contatos deve ser no mínimo 2A à tensão nominal de 
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120Vca (lembrando que os valores de tensão de alimentação podem 
variar de acordo com o projeto). 

 

As centrais (figura 4.3) devem possuir porta de comunicação ETHERNET (ou de outra 

arquitetura de rede correspondente, de acordo com o projeto) para interligação com 

conversores com a seguinte característica:  

 

• Conversor de mídia (E/O) para rede Ethernet; 
• Conectores ópticos e RJ45; 
• Porta óptica 100 Base FX; 
• Porta elétrica 10/100 Base T. 

 

 
 

Figura 4.3 - Central supervisora de alarmes de incêndio 
(NOTIFIER, 2006). 

 
Obs.: Os conversores eletro-ópticos poderão ser parte integrante da própria central de 

detecção de incêndio. O fornecimento dos cordões ópticos deve estar incluído junto a 

central. 

 
4.4.2 Sirene 
 

• Eletrônica bitonal; 
• SPL (Sound Pressure Level) de 120dB a 1m para área externa e 

80dB para área interna; 
• Alimentação em 24Vcc. 

 

A figura 4.4 mostra a sirene eletrônica bitonal. 

 
 

Figura 4.4 - Sirene eletrônica bitonal 
(FIRETRON, 2013). 
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4.4.3 Detector de Fumaça Óptico 
 

• Tecnologia SMD com alcance mínimo de 12m na detecção; 
• Sinalização (LED) de mau funcionamento; 
• Construído em plástico ABS; 
• Facilidade de instalação. 

 

A figura 4.5 mostra o detector de fumaça óptico. 

 

 
 

Figura 4.5 - Detector de fumaça óptico 
(NOTIFIER, 2006). 

 
4.4.4 Detector de Temperatura Termovelocimétrico 
 
A função termovelocimétrica detecta a velocidade em que a temperatura aumenta. O 

detector termovelocimétrico (figura 4.6) é geralmente utilizado para locais onde devido 

ao ambiente ou produto armazenado, não há detecção de fumaça. 

 

• Detector de temperatura fixa através de sensor semicondutor rápido 
para detecção de incêndios; 

• Sinalização (LED) de mau funcionamento; 
• Construídos em plástico ABS; 
• Facilidade de instalação. 

 

 
 

Figura 4.6 - Detector de temperatura termovelocimétrico 
(APOLLO, 2013). 

 
4.4.5 Detector de Fumaça por Aspiração  
 

• Detecção por aspiração através de tubos CPVC instalados em 
piso/teto; 

• IP-30; 
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• Módulo programador; 
• Módulo Display; 
• Facilidade de instalação. 

 

A figura 4.7 mostra o detector de fumaça por aspiração. 

 

 
 

Figura 4.7 - Detector de fumaça por aspiração 
(KIDDE, 2013). 

 
4.4.6 Detector Linear de Temperatura  
 

• Sensibilidade uniforme ao longo de toda sua extensão; 
• Disponível em várias faixas de temperatura; 
• Insensível à poeira, óleo, ventilação forçada, vapores e umidade; 
• Capacidade exclusiva de atuar na ocorrência de um segundo 

incêndio na mesma linha, em qualquer ponto anterior à primeira 
atuação. 

 

A figura 4.8 mostra o detector linear de temperatura. 

 

 
 

Figura 4.8 - Detector linear de temperatura 
(PROTECTOWIRE FIRESYSTEMS, 2013). 

 
4.4.7 Cilindro de Gás Halogenado / Sais de Potássio (Aerossol) 
 

• Capacidade dos cilindros deve ser dimensionada de acordo com o 
volume do ambiente em que se instale o combate; 
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• Indicador de vazamentos; 
• Chave de bloqueio; 
• Acionador manual; 
• Estrutura de aço para suporte dos cilindros. 

 

As figuras 4.9 e 4.10 mostram os cilindros de gás halogenado e aerossol de sais de 

potássio, respectivamente. 

 

 
 

Figura 4.9 - Cilindro de gás halogenado Novec 1230 
(FENWAL, 2013). 

 
 

 Figura 4.10 - Cilindro aerossol de sais de potássio 
(FIREPRO, 2013). 

 
4.4.8 Indicador Luminoso de Gás  
 

• Sinalizador visual com indicação de ambiente inundado de gás; 
• Instalação aparente, externa ao ambiente inundado. 

 

A figura 4.11 mostra o indicador luminoso de gás. 

 

 
 

Figura 4.11 - Indicador luminoso de gás 
(FIRETRON, 2013). 

 

4.4.9 Acionador Manual de Alarme de Incêndio 
 

• Acionador manual do tipo “quebra vidro”; 
• Construído em plástico ABS vermelho, com facilidade de instalação; 
• Sinalização (LED) de supervisão e alarme. 

 
A figura 4.12 mostra o acionador manual de alarme de incêndio. 
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Figura 4.12 - Acionador manual de alarme de incêndio 
(FIRETRON, 2013). 

 
4.4.10 Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos  
 

• Esguichos reguláveis com jato pleno ou neblina 30°; 
• Mangueiras de incêndio acondicionadas dentro de abrigos conforme 

a norma NBR 12779/09; 
• Válvulas tipo angular; 
• Deve ser controlada a pressão na saída das válvulas através de 

manômetros para atingir pressão nos esguichos com alcance de jato 
não inferior a 10,0m. 

 

As figuras 4.13 e 4.14 mostram mangotinho e hidrante, respectivamente. 

 

 
 

Figura 4.13 - Mangotinho 
(GS PREVENÇÃO, 2013). 

 
 

Figura 4.14 - Hidrante e abrigos de mangueiras 
(ENDUTEK, 2013). 

 
4.4.11 Sprinkler 
 

• Chuveiro automático com sensor termossensível; 
• Corpo com rosca para fixação na tubulação; 
• Defletor para “quebrar” o jato sólido; 
• Obturador para vedação do orifício de descarga; 
• Elemento termossensível tipo bulbo de vidro; 
• Certificação ABNT. 

 

A figura 4.15 mostra o sprinkler. 
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Figura 4.15 - Sprinkler 
(SAMES SAS, 2013). 

 
4.4.12 Proteção Passiva 
 

• Pintura intumescente aplicada aos cabos, estruturas ou ao que se 
deseja proteger; 

• Vedação por espuma corta fogo, bloco corta fogo, argamassa 
projetada, fibra cerâmica ou vedação flexível;  

• Facilidade de instalação e/ou aplicação. 
 
As figuras 4.16 e 4.17 mostram alternativas de proteção passiva e vedação flexível, 

respectivamente. 

 

 
 

Figura 4.16 - Alternativas de proteção passiva 
(ZONA DE RISCO, 2013). 

 
 

Figura 4.17 - Vedação flexível 
(ROXTEC, 2013).

 
4.4.13 Software de Monitoramento 
 

• Compatibilidade com padrão Windows atual; 
• Registro e arquivamento de eventos e emissão de relatórios; 
• Classificação de alarmes; 
• Atuação de intertravamento com outros dispositivos; 
• Capacidade de rastreamento / identificação dos equipamentos 

alarmados. 
 

4.5 Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) 
 
O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) é o sistema automático de 

proteção responsável por detectar focos de fogo e alarmar junto a central de incêndio 
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para auxiliar na evacuação dos locais protegidos. Ele é compreendido pelos 

equipamentos e sistemas de prevenção, contemplados nos seguintes itens: 

 

• Detectores de fumaça e temperatura; 
• Acionadores manuais; 
• Alarmes (sonoros e audiovisuais); 
• Centrais supervisoras de incêndio. 

 

 Os projetos de SDAI devem conter: 

 

• Distribuição dos diversos tipos de detectores, acionadores manuais e 
alarmes (sonoros e audiovisuais) de incêndio para todas as 
dependências (exceto escadas e antecâmaras), e centrais de incêndio 
de todas as edificações; 

• Esquemas verticais; 
• Folhas de dados, configurações e lista de equipamentos; 
• Detalhes típicos de montagem; 
• Diagramas de blocos do sistema; 
• Diagramas de interligação; 
• Diagramas estimativos de dimensões e quantidades de cabeamentos 

e fiações; 
• Legendas completas, com as informações de especificações de todos 

os elementos e materiais utilizados no sistema, incluindo seus 
quantitativos por pranchas; 

• ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA com 
detalhamento descritivo das atribuições técnicas por profissional, 
segundo exigências do Corpo de Bombeiros e CREA; 

• Memória de cálculo dos sistemas utilizados; 
• Memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e lista 

estimativa de materiais. 
 

A Instrução Técnica número 14 (IT-14 - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio) de 

CBMMG (2010) estabelece os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento 

dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, na segurança e proteção de uma 

edificação, e deve ser obedecida em projetos deste sistema. 

 

O SDAI pode ser dividido conforme os subitens a seguir. 

 
4.5.1 Detecção Pontual e Alarme Manual de Incêndio 

 
Central de incêndio: Para conexão, configuração, controle e supervisão de todos os 

dispositivos periféricos de detecção e alarme de incêndio, deve-se instalar um painel de 
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incêndio endereçável, digital e algorítmico, internamente ao local composto por todos 

os componentes necessários ao gerenciamento automático do SDACI.  

 

Cartão eletrônico para comunicação de painéis em rede de alta velocidade: Para 

que os painéis de incêndio sejam interligados em rede. Devem possuir, no mínimo, as 

seguintes características técnicas: 

 

• Suportar cabo metálico, fibra óptica multimodo, fibra óptica 
monomodo ou uma combinação destes, como meio físico de 
comunicação entre cartões; 

• Possuir LEDs para facilitar a análise de possíveis falhas; 
• Possuir opção de conectores de múltipla interface, ou seja, cartões 

com RX e TX para meio físico tipo cabo metálico, cartões com RX 
em cabo metálico e TX em fibra (monomodo ou multimodo, cartões 
com RX em fibra monomodo e TX em fibra multimodo); 

• Devem regenerar e amplificar o sinal de comunicação na saída de 
cada cartão. Entretanto, podem ser usados repetidores de sinal, para 
possibilitar o aumento de distâncias entre painéis, ou para mudar de 
fibra óptica para cabo ou vice-versa; 

• Possuir duas portas de rede para permitir a conexão simultânea ao 
painel de controle de alarme de incêndio e ao computador de 
programação. 

 

Sensores pontuais de incêndio: Sensores pontuais de fumaça e temperatura 

endereçáveis, digitais e algorítmicos, de forma a prover adequada cobertura sobre todos 

os riscos protegidos. Os detectores inteligentes do sistema devem ser capazes de 

comunicações totalmente digitais, utilizando tanto o protocolo de transmissão quanto o 

de sondagem. Cada detector deve ser capaz de realizar algoritmos independentes de 

detecção de incêndio; estes algoritmos medem as dimensões do sinal do sensor, os 

padrões de tempo e combinam diferentes parâmetros de incêndio para aumentar a 

confiabilidade e distinguir condições reais de fogo, de alarmes indesejáveis de 

transtornos ilusórios. Os padrões dos sinais que não são típicos de incêndio devem ser 

eliminados por filtros digitais, e os dispositivos incapazes de combinar diferentes 

parâmetros de incêndio ou de empregar filtros não devem ser aceitáveis. Os sensores e 

detectores devem ser instalados de forma que não haja nenhum ponto da edificação 

protegida fora do alcance do dispositivo, ou seja, a distância entre dispositivos deve ser 

projetada de acordo com o modelo do equipamento. 
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Acionadores manuais: Na porta de acesso ao risco protegido e em localizações 

projetadas, devem ser instalados acionadores manuais de incêndio (dupla ação), de 

forma a prover meio de ativação manual do alarme, integrado ao sistema de extinção de 

incêndio. Os acionadores manuais devem ser locados de modo que nos locais em que 

haja risco, todas as pessoas percorram um caminho sem obstáculos de no máximo 16m 

até algum dispositivo acionador, e a distância máxima entre dispositivos seja menor ou 

igual a 30m, conforme norma NBR ISO 7240-11. 

 

Sirene de alarme: Devem ser instaladas sirenes de alarme de incêndio junto aos 

acionadores manuais, de forma a prover alerta sonoro para evacuação de todos 

ocupantes do risco protegido, assim como indicar que o sistema de extinção entrará em 

funcionamento. 

 

Indicadores visuais: Junto aos acessos das edificações e pontos específicos, devem ser 

instalados indicadores visuais, de forma a prover alerta visual para evacuação dos 

ocupantes de todo risco protegido, assim como indicar que o sistema de extinção entrará 

em funcionamento. 

 

Infraestrutura elétrica: A conexão física entre os dispositivos de campo e o painel de 

incêndio deve ser executada por cabeamento elétrico antichama de baixa tensão, com 

isolação mínima de 600V, o qual deve ser protegido e conduzido por conduítes 

(eletrodutos e/ou Seal Tubes na cor vermelha), fixados de forma aparente e/ou 

embutidas nos elementos construtivos e/ou estruturas do risco protegido (como paredes, 

piso e vigas). 

 

4.5.2 Detecção de Fumaça por Aspiração de Alta Sensibilidade  
 

O sistema de detecção por aspiração é um sistema ativo de alta sensibilidade para 

detecção de fumaça, que toma permanentemente amostras do ar de uma área protegida e 

monitora e analisa as amostras para determinar o grau de partículas de fumaça 

existentes. 
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São detectores que através de um duto estrategicamente instalado, fazem uma constante 

aspiração do ar ambiente do local e analisam a quantidade de partículas de fumaça na 

atmosfera. 

 

Os dutos usados para o Sistema de Detecção por Aspiração, bem como os filtros devem 

ter vida útil de no mínimo 5 (cinco) anos para trabalhar nas condições de edificações 

onde a presença de partículas finas de minério de ferro em suspensão é muito alta. 

 

A detecção por aspiração deve ser aplicada para áreas maiores que 150 m², em média, 

para ser viável tecnicamente e economicamente. Nestes casos, considera-se a instalação 

de Sistema de Detecção de Fumaça por Aspiração, aplicado às salas e porões de cabos, 

composto de detector, central com cartão processador com display digital, cartão 

terminal, aspirador de alto desempenho, filtro de duplo estágio, câmara de leitura a laser 

e demais acessórios de instalação do sistema. 

 

Detector de fumaça por aspiração: Para aspiração e análise de amostras de ar e 

consequentes ações de alarme de incêndio para níveis muito baixos de fumaça (mínimo 

0,005% obscurecimento/metro), devem ser instalados detectores de alta sensibilidade, 

com no mínimo 4 (quatro) redes, com identificação de todas as redes separadamente, e 

compostos por todos os componentes necessários à detecção precoce de incêndio. Redes 

de amostragem: devem ser distribuídas nas áreas de risco (entre piso / ambiente), redes 

de tubos de aspiração em CPVC com furos calibrados para amostragem do ar interno ao 

risco. As redes devem ser calculadas através de softwares de cálculo de fluxo e devem 

atender às exigências de tempos de respostas e balanceamento da NFPA 2001 

(ECOSAFETY, 2013). 

 

Infraestrutura elétrica: A conexão física entre o detector de fumaça por aspiração e os 

demais subsistemas do SDACI (central de incêndio, sistema de combate por agente 

limpo gasoso ou aerossol) deve ser executada por cabeamento elétrico de baixa tensão, 

o qual é protegido e conduzido por conduítes (eletrodutos e/ou Seal Tubes na cor 

vermelha), fixados de forma aparente e/ou embutidas nos elementos construtivos e/ou 

estruturas do risco protegido (como paredes, piso e vigas). 
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4.5.3 Detecção Linear de Temperatura 
 

Detector linear de temperatura: Deve ser aplicado onde existe necessidade de 

detecção de temperatura fixa, o cabo sensor é revestido para condições ambientais 

severas e apropriado para aplicações onde o acesso do pessoal de manutenção é difícil 

e/ou perigoso. Possui dois condutores metálicos isolados individualmente com um 

polímero sensível ao calor que derrete e fecha o curto-circuito entre os condutores no 

ponto em que há aumento de temperatura. As principais aplicações são em bandejas de 

cabos, eletrocalhas, interior de painéis, transformadores, entre outros. O detector linear 

de temperatura possui rastreabilidade para indicação do ponto de detecção no cabo. 

 

Infraestrutura elétrica: A conexão física entre a central do detector linear de 

temperatura e os demais subsistemas do SDACI (central de incêndio, sistema de 

combate por agente limpo gasoso ou aerossol) se dá através de contato seco, e deve ser 

executada por cabeamento elétrico de baixa tensão, o qual é protegido e conduzido por 

eletrodutos e/ou Seal Tubes, fixados de forma aparente e/ou embutidas nos elementos 

construtivos e/ou estruturais do risco protegido (como paredes, piso e vigas). 

4.6 Extinção Automática por Inundação Total de Agente Limpo Gasoso  
 
A extinção automática por inundação total de agente limpo gasoso, seja gás halogenado 

ou sais de potássio, é uma das alternativas de combate do Sistema de Detecção, Alarme 

e Combate a Incêndio. Esta extinção se caracteriza por uma forma rápida e eficiente de 

combate, e é aplicada a locais fechados que apresentam maior risco, como subestações e 

sala de controle, e possuem equipamentos eletrônicos fundamentais para o processo, 

principalmente dos sistemas de automação, elétrico e telecomunicações. 

 

A escolha do agente extintor deve ser feita analisando-se a eficácia no combate, 

combinada a inofensividade do gás ao ambiente e a seus ocupantes. Neste trabalho, dois 

tipos de gases são tratados como opções, por atenderem aos requisitos, serem usuais nos 

empreendimentos (caso do halogenado) e possuírem tecnologia avançada. 

 

O sistema á acionado após receber alarme da central de incêndio, visto que dois ou mais 

detectores perceberam algum foco de incêndio. A extinção é executada por inundação 

total do ambiente protegido, por agente limpo gasoso. Determinados gases halogenados 
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e sais de potássio podem ser usados, inclusive, na presença de pessoas, quando 

utilizados nas taxas de aplicação recomendadas. Posteriormente a extinção, este gás é 

normalmente eliminado do ambiente pela corrente de ar e sistema de exaustão, e não 

deixa resíduos tóxicos remanescentes. A limpeza pós supressão deve ser mínima. 

 

A Instrução Técnica número 21 (IT-21 - Sistema Fixo de Gases para Combate a 

Incêndio) de CBMMG (2010) estabelece as exigências técnicas e operacionais para as 

instalações de sistema fixo de gases para combate a incêndio, a fim de garantir o correto 

funcionamento dos equipamentos e a segurança das pessoas, atendendo ao previsto pelo 

Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco no 

Estado de Minas Gerais, e serve como exemplo de norma para as demais localidades. 

 

Os componentes deste sistema de extinção são descritos a seguir. 

 

Cilindro de agente limpo: O agente extintor limpo deve ser fornecido em cilindros de 

aço de alta pressão, aprovados e listados, que devem ser locados internamente. Os 

cilindros devem ser arranjados em barrilete de descarga formado por rack de fixação, 

tubo de descarga, comutador a pressão e demais acessórios apropriados. Deve ser 

provido de comutador a pressão interligado diretamente a válvula de descarga para 

indicação da efetiva descarga do mesmo. Os cilindros de aerossol de sais de potássio 

possuem determinadas diferenças de instalação dos cilindros de gás halogenados, eles 

ficam localizados exatamente no ponto de atuação, pois o gás sai do fundo do cilindro, e 

não por difusores como para os cilindros convencionais. 

 

Supervisor de pressão do cilindro: Os cilindros devem ser providos de dispositivo de 

monitoramento de vazamento para reportar qualquer perda de agente extintor no painel 

de detecção e alarme de incêndio, através de módulo monitor. 

 

Indicador de nível de fluido: Os cilindros de agente limpo gasoso devem possuir um 

indicador de nível de fluido em tubo de aço inoxidável, que permita a verificação de 

nível do conteúdo do cilindro sem a remoção do agente. 

 

Conjunto de atuação automático / manual: A bateria de cilindros deve possuir um 

conjunto de atuação automática (elétrica) e manual (mecânico) composto de todos os 
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dispositivos necessários à descarga do agente limpo, tanto pelo painel de incêndio 

quanto manualmente. Todos os componentes devem ser aprovados, certificados e 

também supervisionados pela central de detecção e alarme. O sistema de atuação 

automática deve ser do tipo solenóide diretamente na válvula do cilindro de agente 

limpo gasoso, não sendo permitidos sistemas pirotécnicos ou de ruptura que necessitem 

de kits de recondicionamento da válvula para fins de recarga. 

 

Chave de bloqueio: Junto ao acionador, deve ser instalada uma chave de bloqueio, de 

forma a prover meio de cancelamento da descarga do agente limpo gasoso pelos 

ocupantes do risco protegido, assim como indicar que o sistema de extinção está 

bloqueado temporariamente. 

 

Agente extintor gasoso fluido halogenado ou aerossol de sais de potássio: A 

extinção de focos de incêndio internos ao risco deve ser executada através da aplicação, 

em regime de inundação total, dos ambientes específicos a serem protegidos por agente 

extintor limpo gasoso, indicado pela norma americana NFPA 2001 - “Clean Agent Fire 

Extinguishing Systems” e ISO 14520 - “Gaseous Fire Extinguishing Systems”. A 

quantidade de agente extintor necessária à proteção do risco em questão deve ser 

calculada em função das características e localização do risco e deve atender no mínimo 

o cálculo que segue: 

 

M = V * Fi * Fa 

 

Onde:  

M é carga de agente mínima em kg; 

V é o volume total do risco em m³; 

Fi é o fator de inundação em kg/m³, igual a 0,5478 para 7,0%; 

Fa é o fator de correção de altitude, que ao nível do mar é igual a 1,0. 

 

O agente deve ainda atender às seguintes exigências: 

 

• Somente são aceitos sistemas de combate por agente limpo do tipo 
gasoso, não sendo aceitos sistemas de agente limpo do tipo aquoso; 

• Deve ser comprovada sua vida útil por mais de 10 anos; 
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• Deve possibilitar a recarga ou troca de cilindros por mais de um 
fabricante. 

 

Difusores de agente limpo gasoso: O agente extintor deve ser descarregado 

internamente ao risco protegido por difusores de gás, distribuídos e orientados de forma 

a cobrir eficientemente toda a área, incluindo os equipamentos e quadros elétricos. Os 

difusores devem ter furação de acordo com cálculo e ser perfurados em estação de 

furação certificada. Os difusores são utilizados somente para sistemas com cilindros 

convencionais. 

 

Elementos de comando: As cabeças de comando elétrico têm de ser instaladas nos 

cilindros pilotos para comandar o acionamento automático do sistema, sendo 

interligadas com o sistema de detecção, para acionar automaticamente ao ser alarmado 

princípio de incêndio. Elas podem também ser acionadas manualmente. Na tubulação 

que conduz o gás até o setor protegido deve ser instalado um comutador de pressão (no 

caso de cilindros convencionais). 

 

Infraestrutura hidráulica: O cilindro de agente limpo gasoso deve ser interligado a 

uma rede de tubulações de aço seca, projetadas para direcionar o gás até os difusores 

localizados no interior do risco protegido. A rede deve ser fixada adequadamente para 

garantir segurança no momento da descarga e evitar flexões indesejáveis, assim como 

deve ter acabamento em pintura esmalte sintético vermelho sobre fundo antiferruginoso. 

A limpeza deve ser efetuada por compressor de forma que não restem óleos, graxas e 

limalhas de corte internamente as tubulações. Da mesma forma que para os difusores, a 

infraestrutura hidráulica faz somente parte do sistema de extinção por gases 

halogenados, que possuem cilindros convencionais. 

 

Lógica microprocessada: A lógica microprocessada está embutida em painéis de 

incêndio. O painel deve ser capaz de processar detectores endereçáveis, digitais e 

algorítmicos. Os algoritmos de detecção de incêndio medem as dimensões do sinal do 

sensor, os padrões de tempo e combinam diferentes parâmetros de incêndio para 

aumentar a confiabilidade e distinguir condições reais de fogo, de alarmes indesejáveis 

de transtornos ilusórios. Os padrões dos sinais que não são típicos de incêndio devem 

ser eliminados por filtros digitais. Os dispositivos incapazes de combinar diferentes 
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parâmetros de incêndio ou de empregar filtros digitais não são aceitáveis. Os sistemas 

são configurados de forma flexível para atender as necessidades específicas do risco. 

 

Interligação em Classe A: O sistema de detecção e alarme pontual deve ser composto 

de circuitos de sinalização, que retornam ao painel, provendo imunidade à linha de 

sinalização em caso de cortes ou curtos-circuitos. 

 

Filosofia de funcionamento: O SDACI deve ser programado de modo a atuar 

conforme áreas definidas em projeto. 

 

Laço cruzado (com extinção): O SDACI deve ser programado de forma a ativar o 

sistema de alarme e/ou extinção a ele associado, somente mediante a confirmação da 

situação de incêndio. Esta confirmação deve ocorrer quando dois ou mais sensores de 

endereços diferentes, forem alcançados por fumaça e/ou sofrerem mudança significativa 

de temperatura. Deve ser previsto laço cruzado para extinção com o sistema de detecção 

de alta sensibilidade, esta filosofia proporciona ativação do sistema de extinção somente 

em casos de alarme real, não em alarme falso e/ou focos de incêndio sujeitos ao 

combate manual por extintores portáteis. O painel de incêndio deve ser fabricado com 

todos os componentes próprios e placa microprocessada com rotinas de programação 

específicas para extinção a fim de que os seguintes estágios ocorram: 

 

• Fase 1 (Pré-Alarme) - Após a ignição de incêndio os primeiros 
fluxos de fumaça gerados atingem um sensor de fumaça em 
quantidade suficiente para atingir sua sensibilidade de alarme. Neste 
instante o painel de incêndio recebe e processa a informação do 
sensor de fumaça, indicando em seu frontal o local em pré-alarme e 
ativando automaticamente a sirene do risco protegido, que emite 
som de alarme com tom intermitente; 

• Fase 2 (Alarme) - Em função da forma de propagação do foco de 
incêndio, a fumaça gerada pode alcançar outros detectores, 
colocando o sistema em situação de alarme de incêndio. Então o 
painel de incêndio processa as informações recebidas e inicia um 
processo automático que termina na ativação do sistema de extinção 
de incêndio, caso não haja intervenção humana. No estágio de 
alarme, a sirene toca em tom contínuo e os indicadores visuais 
emitem luz estroboscópica para indicar a rota de fuga preferencial; 

• Fase 3 (Retardo de Extinção) - O painel de incêndio deve ser 
programado para retardar eletronicamente a ativação do sistema de 
extinção por tempo a ser definido com o cliente final. Durante este 
tempo, os usuários e/ou brigada de incêndio podem tomar os 
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procedimentos de evacuação ou de combate manual (extintores 
portáteis). Caso avaliação dos usuários seja que a ativação do 
sistema de extinção é desnecessária, o botão de bloqueio poderá ser 
utilizado para interromper a contagem regressiva. Falhando o 
combate manual, o botão de bloqueio pode ser destravado, liberando 
a extinção automática de incêndio; 

• Fase 4 (Preparação para Descarga - Desligamento) - Ao final do 
tempo de retardo de extinção, devem ser liberadas as fechaduras 
eletromagnéticas de controle de acesso. Estas ações permitem a 
saída dos usuários e garantem a retenção do agente limpo gasoso 
dentro da área em emergência, visto que a porta não precisaria ser 
mais aberta; 

• Fase 5 (Ativação do Sistema de Extinção) - Desativado o controle de 
acesso, o painel de incêndio ativa eletricamente o sistema de 
extinção de incêndio e libera o agente limpo gasoso no ambiente. 

 

4.7 Proteção Passiva 
 
Visando adequação de cobertura contra o risco, para atingir o grau de estanqueidade e 

compartimentação compatível com a proteção contra incêndio e segregação de riscos 

externos (poeira, gases, fumaça, incêndio, roedores e água), devem ser executados os 

serviços de proteção passiva / selagem. 

As passagens de eletrocalhas, eletrodutos, cabeamentos e shafts, através das lajes de 

piso dos andares, entradas de edificações, e salas específicas devem ser seladas para 

garantir uma proteção passiva adequada, de forma a evitar ingresso de poeira, fumaça, 

gases, roedores, água, e reter a propagação de incêndio entre andares, salas, e do 

exterior para o interior das edificações. 

 

Devem ser utilizados materiais tipo “Firestop” aprovados pela UL (Underwriters 

Laboratories) para o tempo adequado de resistência a fogo e com a mobilidade 

necessária às possíveis alterações das instalações. 

 

O sistema de “Firestop” utilizado deve ser composto de placas de lã de rocha com 

revestimento de alumínio em ambos os lados da abertura. Trata-se de um sistema corta-

fogo composto de placa de lã de rocha rígida complementados com aplicação de 

selagem e massa intumescente, proporcionando uma excelente durabilidade e 

desempenho em situação de incêndio.  
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Uma nova alternativa para se fazer a proteção passiva, com sistema corta-fogo, é a 

instalação de vedação flexível, que se baseia em uma janela entre dois ambientes, 

fechada por módulos de vedação que podem ser extraídos e ajustados conforme o que se 

deseja passar (como cabos de diferentes bitolas e tubulações variadas), mantendo a 

proteção contra os riscos. A diferença desta tecnologia para a tradicional em lã de rocha 

/ massa, é a adaptabilidade a novas estruturas que vão passar por aquele espaço, pois 

basta retirar um dos módulos reservas e ajustar à estrutura nova passante; o que para a 

solução clássica não é permitido, pois se deve quebrar e retirar toda vedação para incluir 

o novo elemento. 

 

A pintura intumescente é uma forma de proteção passiva que recobre cabos e estruturas, 

usada principalmente em porões de cabos, que tem a função de não permitir a 

proliferação do fogo, além de ser um material protetor antichamas. 

 

O sistema de proteção passiva deve: 

 

• Possuir tempo de resistência ao fogo: 2 a 3 horas; 
• Ser auto-portante: não necessitar de anteparos (telas metálicas) para 

sua sustentação; 
• Ser do tipo selante intumescente: acompanhar as movimentações 

naturais do concreto sem trincar ou fissurar (para o caso da massa e 
lã de rocha); 

• Deve ser aprovado nos testes de estanqueidade e compartimentação; 
• O sistema deve estar de acordo com as normas da UL e ter sua 

durabilidade comprovada por 25 anos. 
 

4.8 Extinção por Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos 
 
Este item foi baseado na Instrução Técnica número 17 (IT-17 - Sistema de Hidrantes e 

Mangotinhos para Combate a Incêndio) de CBMMG (2010). 

 
O sistema de proteção por hidrantes é constituído por tubulações, conexões, válvulas, 

registros, abastecimento e reserva de água, hidrantes, mangueiras, esguichos e outros 

equipamentos destinados ao afluxo de água nos pontos de aplicação de combate a 

incêndio. 
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De acordo com o Corpo de Bombeiros local pode ser exigida a instalação de hidrantes 

externos, nos casos de loteamentos e agrupamentos de edificações. Nas edificações com 

4 (quatro) ou mais pavimentos, ou área total construída igual ou superior a 750m², é 

exigido SHP (Sistema Hidráulico Preventivo). As tubulações do sistema de hidrantes 

são destinadas exclusivamente ao serviço de proteção contra incêndio. 

 

Deve ser prevista pelo menos uma fonte de abastecimento de água capaz de suprir a 

demanda da instalação por período determinado, alimentando simultaneamente o 

número mínimo estabelecido de hidrantes.  

 

Deve ser realizado um estudo comparativo para os reservatórios de água (elevados ou 

cisterna), no intuito de analisar o atendimento das necessidades hidráulicas do sistema. 

 

 A alimentação das tubulações poderá ser realizada: 

 

• Por gravidade, no caso de reservatório elevado; 
• Ou por bombas fixas de acionamento automático, no caso de 

reservatório subterrâneo ou de altura insuficiente para prover 
pressão adequada nos pontos de utilização (reservatório inferior).  

Caso o abastecimento da rede de hidrantes seja feito por reservatório inferior ou 

cisterna, deve ser adotado um conjunto de bombas devendo ainda ser especificado seu 

tipo, sua vazão, alturas manométricas de sucção, de recalque e total, e potência das 

mesmas.  

 

O Corpo de Bombeiros pode exigir a instalação de chuveiros automáticos que devem 

efetuar a descarga da água sobre o foco de incêndio, em uma densidade adequada para 

controlar ou extinguir o fogo no estágio inicial, com funcionamento simultâneo do 

alarme e da alimentação de água. Todas as tubulações e acessórios aparentes do sistema 

devem ser pintados na cor vermelha. 

 

As portas corta-fogo com abertura por barras antipânico são classificadas em função do 

tempo de resistência ao fogo, e devem ser instaladas nos seguintes locais: 

 

• Antecâmaras e escadas; 
• Subestações, Data Center e sala de controle; 
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• Unidades autônomas e edificações; 
• Áreas de refúgio. 

 

Os componentes deste sistema de extinção são descritos a seguir. 

 

Reservatório de água: O reservatório de água é um compartimento construído na 

edificação a ser protegida ou externamente a ela. Destina-se a armazenar uma 

quantidade de água (reserva de incêndio) que, efetivamente, deve ser fornecida para o 

uso exclusivo de combate a incêndios.  Os requisitos para os reservatórios são: 

 

• Quando o reservatório atender a outros abastecimentos, as tomadas 
de água destes devem ser instaladas de modo a garantir o volume 
que reserve a capacidade efetiva para combate; 

• A capacidade efetiva do reservatório deve ser mantida 
permanentemente; 

• O reservatório deve ser construído em material que garanta a 
resistência ao fogo e resistência mecânica; 

• O reservatório pode ser uma piscina da edificação a ser protegida, 
desde que garantida a reserva efetiva permanentemente, por meio de 
uma declaração do responsável pelo uso; 

• O reservatório deve ser provido de sistemas de drenagem e ladrão 
convenientes, corretamente dimensionados e independentes; 

• É recomendado que a reposição da capacidade efetiva seja efetuada 
à razão de 1l/min/m³ de reserva; 

• Deve ser realizado um estudo comparativo para os reservatórios de 
água (elevados ou cisterna), no intuito de analisar o atendimento das 
necessidades hidráulicas do sistema. 

 

Bomba de incêndio: A bomba de incêndio tem a finalidade de efetuar o deslocamento 

de água no interior das tubulações.  

 

• A bomba de incêndio deve ser do tipo centrífuga, acionada por 
motor elétrico ou a combustão; 

• No caso de ocupações mistas com uma bomba de incêndio principal, 
deve ser feito o dimensionamento da vazão da bomba e do 
reservatório para o risco predominante, sendo que os esguichos e 
mangueiras podem ser previstos de acordo com os riscos 
específicos. A altura manométrica total da bomba deve ser calculada 
para o hidrante mais desfavorável do sistema; 

• Deve haver alarme de funcionamento das bombas do sistema de 
hidrantes. 
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Tubulação: A tubulação consiste num conjunto de tubos, conexões, acessórios, 

hidráulicos e outros materiais destinados a conduzir água, desde o reservatório 

específico até os pontos de hidrantes. 

 

• A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominal inferior a 
2.1/2” (63,5mm); 

• Na tubulação de recalque, deve ser instalado retorno para o 
reservatório de alimentação para testes periódicos da moto-bomba, 
contendo um registro para fechamento; 

• As tubulações aparentes do sistema devem ser em cor vermelha; 
• Os trechos das tubulações do sistema, que passam em dutos verticais 

ou horizontais e que sejam visíveis através da porta de inspeção, 
devem ser em cor vermelha; 

• As tubulações destinadas à alimentação dos hidrantes e de 
mangotinhos não podem passar pelos poços de elevadores e/ou dutos 
de ventilação; 

• Todo material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao 
efeito do calor e esforços mecânicos, mantendo seu funcionamento 
normal; 

• O meio de ligação entre os tubos, conexões e acessórios diversos 
deve garantir a estanqueidade e a estabilidade mecânica da junta e 
não deve sofrer comprometimento de desempenho, se for exposto ao 
fogo; 

• A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação 
por meio de suportes metálicos, conforme a NBR 10897/08, rígidos 
e espaçados, no máximo, 4,0m, de modo que cada ponto de fixação 
resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de água mais a carga de 
100kg; 

• Os elementos estruturais em que a tubulação for fixada devem 
possuir resistência ao fogo mínima de 2 horas; 

• Os materiais termoplásticos, na forma de tubos e conexões, somente 
devem ser utilizados enterrados a 0,5m e afastados no mínimo 1,0m 
da projeção da planta da edificação satisfazendo a todos os 
requisitos de resistência à pressão interna e a esforços mecânicos 
necessários ao funcionamento da instalação; 

• A tubulação enterrada com tipo de acoplamento ponta e bolsa deve 
ser provida de blocos de ancoragem nas mudanças de direção e 
abraçadeiras com tirantes nos acoplamentos conforme especificado 
na NBR 10897/08; 

• Os tubos de aço devem ser conforme as NBR 5580/07, NBR 
5587/85 ou NBR 5590/80; 

• As conexões de ferro maleável devem ser conforme a NBR 6925/95 
ou NBR 6943/00; 

• As conexões de aço devem ser conforme ASTM A 234; 
• Os tubos de cobre devem ser conforme a NBR 13206/10; 
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• As conexões de cobre devem ser conforme a NBR 11720, atendendo 
às especificações de instalação conforme projeto de norma 
44:000.08 - 001; 

• Os tubos de PVC devem ser conforme a NBR 5647/99, partes 1 a 4; 
• As conexões de PVC devem ser conforme a NBR 10351/88. 

 

Válvulas: As válvulas são acessórios de tubulação destinados a controlar ou bloquear o 

fluxo de água no interior das tubulações.  

 

• Na ausência de normas brasileiras aplicáveis às válvulas, é 
recomendável que se atenda aos requisitos da BS5041 parte 1/87; 

• As roscas de entrada das válvulas devem ser de acordo com a NBR 
NM ISO 7-1 ou NBR 12912/9; 

• As roscas de saída das válvulas para acoplamento do engate rápido 
devem ser conforme a NBR 5667 1-06 ou ANSI/ASME B1.20.7 
NH; 

• As válvulas devem satisfazer aos ensaios de estanqueidade 
pertinentes, especificados em A.1.1 e A.1.2 da BS5041 parte 1/87; 

• É recomendada a instalação de válvulas de bloqueio adequadamente 
posicionadas, com objetivo de proporcionar manutenção em trechos 
da tubulação sem desativação do sistema; 

• As válvulas que comprometem o abastecimento de água a qualquer 
ponto do sistema, quando estiverem em posição fechada, devem ser 
do tipo indicadora. Recomenda-se a utilização de dispositivos de 
travamento para manter as válvulas na posição aberta. 

 

Esguichos: Os esguichos são peças metálicas adaptadas na extremidade da mangueira, 

destinadas a dar forma, direção e controle ao jato. São reguláveis, possibilitando a 

emissão de jato compacto ou neblina conforme norma NBR 14870/02. 

 

• Cada esguicho instalado deve ser adequado aos valores de pressão, 
vazão de água e de alcance de jato, para proporcionar o seu perfeito 
funcionamento, conforme dados do fabricante; 

• O alcance do jato para esguicho regulável não deve ser inferior a 
10,0 m, medido da saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com 
o jato paralelo ao solo e com o esguicho regulado para o jato 
compacto; 

• Os componentes de vedação devem ser em borracha, quando 
necessários, conforme ASTM D 2000; 

• O acionador do esguicho regulável deve permitir a modulação da 
conformação do jato e o fechamento total do fluxo. 
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Mangueira de incêndio: Mangueiras são equipamentos para combate a incêndio 

constituídos, essencialmente, por um duto flexível contendo uniões do tipo engate 

rápido.  

 

• A mangueira de incêndio para uso de hidrante deve atender ás 
condições da NBR 11861/98; 

• O comprimento total das mangueiras, que servem cada saída a um 
ponto de hidrante ou mangotinho, deve ser suficiente para vencer 
todos os desvios e obstáculos que existem, considerando também 
toda a influência que a ocupação final é capaz de exercer, não 
excedendo os comprimentos máximos estabelecidos. Para sistemas 
de hidrantes, deve-se preferencialmente utilizar lances de 
mangueiras de 15,0m. 

 

Juntas de união: Juntas de união são peças metálicas utilizadas para efetuar a conexão 

de mangueiras, mangotes e mangotinhos entre si e a outros equipamentos hidráulicos. 

 

• As juntas de união rosca / engate devem ser compatíveis com as 
utilizadas nas mangueiras de incêndio; 

• As uniões de engate rápido entre mangueiras de incêndio devem ser 
conforme NBR 14349/99; 

• As dimensões e os materiais para a confecção dos adaptadores tipo 
engate rápido devem atender a NBR 14349/99. 

 

Hidrantes: Hidrante é um ponto de tomada de água e é provido de dispositivo de 

manobra (válvulas angulares) com união tipo engate rápido para combate a incêndio sob 

comando. Os hidrantes podem ser de coluna ou de parede (interior de abrigo), e de uma 

expedição (simples) ou duas (duplos). São denominados hidrantes internos, quando 

instalados no interior da edificação, ou externos, caso contrário. As válvulas dos 

hidrantes devem ter conexões iguais às adotadas pelo Corpo de Bombeiros. 

 

Mangotinhos: Mangotinhos são tubos flexíveis de borracha reforçados para resistir a 

pressões elevadas e dotados de esguichos próprios. Não há necessidade de manobras, 

visto que uma das pontas está conectada a tubulação, enquanto a outra está acoplada a 

um esguicho. Mangotinhos são acondicionados enrolados em um carretel de 

alimentação axial, permitindo que possa ser enrolado e desenrolado com facilidade. Os 

mangotinhos são preferencialmente utilizados em ambientes de baixo grau de risco de 
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incêndio, como escritórios, e apresentam maior facilidade de manuseio, permitindo uma 

pessoa sem instrução de brigadista extinguir um princípio de incêndio. 

 

Dispositivo de recalque: Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivo de 

recalque, consistindo de um prolongamento de mesmo diâmetro da tubulação principal, 

podendo, porém, ser reduzido para 2.1/2” (63,5mm), cujos engates sejam compatíveis 

com os usados pelo Corpo de Bombeiros. 

 

• O dispositivo de recalque deve ser do tipo coluna, mas onde houver 
impossibilidade técnica o dispositivo de recalque pode ser do tipo 
passeio; 

• Para os sistemas com vazão superior a 1.000l/min deve haver duas 
entradas para o recalque de água por meio de veículo de combate a 
incêndio do Corpo de Bombeiros; 

• O dispositivo de recalque deve ser instalado na fachada principal da 
edificação, ou no muro da divisa com a rua, com a introdução 
voltada para a rua e para baixo em um ângulo de 45º, e a uma altura 
entre 0,60m e 1,50m em relação ao piso do passeio da propriedade. 
A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir 
aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir 
do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros; 

• O dispositivo de recalque deve ser instalado dentro de um abrigo 
embutido no muro; 

• Para a proteção do dispositivo de recalque contra atos de 
vandalismo, a junta de união tipo engate rápido pode ser soldada; 

• Na impossibilidade técnica, o dispositivo de recalque pode estar 
situado no passeio e deve possuir as seguintes características: 

 
� Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou 

dreno; 
� A tampa deve ser articulada e o requadro em ferro fundido ou 

material similar, identificada pela palavra “HIDRANTE”, com 
dimensões de 0,40m x 0,60m; 

� Estar afastada a no mínimo 0,50m da guia do passeio e no 
máximo a 5,0m deste; 

� Quando se tratar de edificações muito afastadas da rua que dá 
acesso às mesmas, o hidrante de recalque poderá ficar 
localizado próximo ao primeiro bloco a ser atendido, afastado 
deste no mínimo 30,0m. Sua localização não deve ser superior à 
10,0m do local de estacionamento das viaturas do Corpo de 
Bombeiros; 

� A introdução deve estar voltada para cima em ângulo de 45º e 
posicionada, no máximo, a 0,15m de profundidade em relação 
ao piso do passeio; 

� O volante de manobra deve ser situado a, no máximo, 0,50m do 
nível do piso acabado; 
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� A válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo o fluxo 
de água nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu 
adequado manuseio; 

� Pode haver também dispositivo de recalque tipo coluna nas 
portarias da edificação, quando esta estiver muito afastada do 
leito carroçável, com válvula apropriada para o recalque pelo 
Corpo de Bombeiros. Sua localização não deve ser superior a 
10,0m do local de estacionamento das viaturas do Corpo de 
Bombeiros; 

� É vedada a instalação do dispositivo de recalque em local que 
tenha circulação ou passagem de veículos. 

 

Instrumentos do sistema: Os instrumentos devem ser adequados ao trabalho a que se 

destinam, pelas suas características e localização no sistema, sendo especificados pelo 

projetista. 

 

• Os manômetros devem ser conforme a NBR 14105/98; 
• A pressão de acionamento a que podem estar submetidos os 

pressostatos corresponde a, no máximo, 70% da sua maior pressão 
de funcionamento; 

• A chave de nível deve ser utilizada em tanque de escorva, para 
garantia do nível de água e pode ser utilizada no reservatório de 
água somente para supervisionar seu nível. Tal dispositivo deve ser 
capaz de operar normalmente após longos períodos de repouso ou 
falta de uso. 

 

Dimensionamento do sistema: O dimensionamento deve consistir na determinação do 

caminhamento das tubulações, dos diâmetros dos acessórios e dos suportes necessários 

e suficientes para garantir o funcionamento dos sistemas previstos no projeto do 

SDACI. 

 

•  O ramal de retorno deve ser dimensionado de forma que a curva de 
funcionamento do retorno atenda à curva de funcionamento da 
bomba, coompreendendo o desvio padrão em 25% da vazão nominal 
do projeto; 

• Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal forma 
que qualquer ponto da área a ser protegida seja alcançado por no 
mínimo dois esguichos, considerando-se o comprimento da(s) 
mangueira(s) de incêndio por meio de seu trajeto real e o alcance 
mínimo do jato de água igual a 10,0m, devendo ter contato visual 
sem barreiras físicas a qualquer parte do ambiente, após adentrar 
pelo menos 1,0m em qualquer compartimento; 

• No dimensionamento de sistemas com mais de um hidrante simples 
deve ser avaliado o uso simultâneo dos dois jatos de água mais 
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desfavoráveis considerados nos cálculos, para qualquer tipo de 
sistema especificado; 

• O local mais desfavorável considerado nos cálculos deve ser aquele 
que proporciona menor pressão dinâmica na saída do hidrante; 

• Nos casos de mais de um tipo de ocupação (ocupações mistas) na 
edificação que requeiram proteções por sistemas distintos, o 
dimensionamento dos sistemas deve ser feito para o risco 
predominante ou para cada tipo de sistema individualmente, mesmo 
que por meio de um sistema único; 

• O sistema deve ser dimensionado de forma que a pressão máxima de 
trabalho nos esguichos não ultrapasse 100mca (1.000kPa); 

• O cálculo hidráulico da somatória de perda de carga nas tubulações 
deve ser executado por métodos adequados para este fim; 

• A velocidade da água no tubo de sucção das bombas de incêndio não 
deve ser superior a 2m/s (sucção negativa) ou 3m/s (sucção 
positiva); 

• A velocidade máxima da água na tubulação não deve ser superior a 
5m/s; 

• No sistema de malha ou anel fechado, devem existir válvulas de 
paragem, localizadas de tal maneira que, pelo menos dois lados em 
uma malha que envolva quadras de processamento ou 
armazenamento, possam ficar em operação, no caso de rompimento 
ou bloqueio dos outros dois; 

• Para efeito de equilíbrio de pressão nos pontos de cálculos é 
admitida a variação máxima de 0,50mca (5,0kPa); 

• O Net Positive Suction Head (NPSH), que pode ser traduzido como 
carga positiva de sucção, é a energia (carga) medida em pressão 
absoluta disponível na entrada de sucção de uma bomba hidráulica. 
O NPSH disponível deve ser maior ou igual ao NPSH requerido pela 
bomba de incêndio. Para cálculo do NPSH disponível na tubulação 
de sucção deve-se considerar 1,5 vezes a vazão nominal do sistema. 

 

A proteção por sistemas de hidrantes para as áreas de risco destinadas a parques de 

tanques ou tanques isolados deve atender à norma de segurança contra incêndio para 

líquidos inflamáveis e combustíveis. 

 

Nas áreas de edificações, tais como tanque ou parque de tanques, onde seja necessária a 

proteção por sistemas de resfriamento e/ou de proteção por espuma, a rede de hidrantes 

pode possuir uma bomba de pressurização para completar a altura manométrica 

necessária, desde que alimentada por fonte alternativa de energia. 

 

Para fins de dimensionamento da reserva de incêndio em sistema de hidrantes, de 

resfriamento ou de espuma, o volume da reserva do sistema de hidrantes calculado deve 

ser somado ao volume da reserva de água dos demais sistemas, caso as áreas de risco, 
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tais como tanques isolados ou parques de tanques, sejam separados das demais 

construções. 

 

4.9 Extinção por Sistema Automático de Sprinklers / Water Spray 
 
Este item foi baseado na Instrução Técnica número 18 (IT-18 - Sistema de Chuveiros 

Automáticos) de CBMMG (2010) e nas normas ABNT. 

 
Os chuveiros automáticos são dispositivos com elemento termossensível projetados para 

serem acionados em temperaturas pré-determinadas, lançando automaticamente água 

sob a forma de aspersão sobre certa área, com vazão e pressão especificadas, para 

controlar ou extinguir um foco de incêndio.  

 

Os chuveiros automáticos que possuem a marca de conformidade ABNT à norma 

ABNT NBR 6135 tem sua qualidade assegurada por um processo de certificação 

independente e de supervisão contínua. 

 

Os chuveiros automáticos ou sprinklers são compostos basicamente pelos seguintes 

componentes: 

 

• Corpo: parte do chuveiro automático que contém rosca para fixação 
na tubulação, braços e orifícios de descarga, e serve como suporte 
aos demais componentes; 

• Defletor: componente destinado a quebrar o jato sólido, de modo a 
distribuir a água, segundo padrões estabelecidos nas normas 
brasileiras; 

• Obturador: componente destinado à vedação do orifício de descarga 
nos chuveiros automáticos e que também atua como base para o 
elemento termossensível tipo bulbo de vidro; 

• Elemento termossensível: componente destinado a liberar o 
obturador por efeito da elevação da temperatura de operação e com 
isso fazer a água fluir contra o foco de incêndio. Os elementos 
termossensíveis podem ser do tipo ampola de vidro ou fusíveis de 
liga metálica. 

 

O sistema de sprinklers deve ser dimensionado para adequar ao risco que se deseja 

proteger. De uma forma mais específica, o sistema de chuveiros automáticos deve ser 

projetado para atender às seguintes condições: 
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• A distribuição dos sprinklers deve ser por toda a área protegida;  
• A área máxima por sprinkler, de acordo com o risco a proteger, não 

deve ser excedida;  
• A interferência à descarga de água por obstruções deve ser mínima, 

de acordo com as normas;  
• A escolha da localização em relação ao teto ou ao telhado deve ser 

bem estudada para se obter uma sensibilidade adequada para o 
acionamento, em função de acúmulo mais rápido de calor junto ao 
sprinkler. 

 

O dimensionamento das tubulações, por tabela ou cálculo hidráulico, deve ser de acordo 

com a precisão requerida pelo risco a proteger, recomendada pelas normas. 

 

As diferenças entre o sistema de combate a incêndio hidráulico por sprinklers e water 

spray (água nebulizada), são basicamente a pressão e velocidade do fluido na tubulação 

de incêndio, e os bicos projetores que fazem a água sair na forma de vapor. 

 

Os responsáveis pelo projeto devem ter as seguintes preocupações: 

 

• Verificar a certificação do produto por órgão certificador 
competente, que garante tanto a conformidade às normas ABNT 
NBR 6125 e 6135 como também que a empresa fornecedora tem 
uma estrutura produtiva e de atendimento eficaz, lembrando que, 
apenas um relatório de ensaios não substitui esta certificação, visto 
que, abrange apenas a amostra ensaiada; 

• Documentar uma rotina de verificação e teste de componentes do 
sistema (bombas, válvulas, tubulações, e outros dispositivos) e a 
pressurização do sistema como um todo; 

• Deve ser adotado sistema de combate a incêndio por sprinklers ou 
water spray para as correias transportadoras cuja altura seja superior 
ao padrão estabelecido pela seguradora do projeto. 

• Os chuveiros automáticos podem ser instalados em várias posições, 
e para cada uma delas tem um formato de defletor adequado. As 
posições mais encontradas nas instalações podem ser classificadas 
em: 

 

� Pendente (Pendent): quando o chuveiro é projetado para uma 
posição na qual o jato é dirigido para baixo para atingir o 
defletor e espalhar o jato; 

� Para Cima (UpRight): normalmente utilizada em instalações 
onde as canalizações são expostas (ex.: garagem), esse modelo 
faz com que o jato suba verticalmente até encontrar o defletor, 
que de uma certa forma “reflete” o jato na direção oposta, ou 
seja, para baixo; 
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� Lateral (Sidewall): modelo projetado com defletor especial para 
descarregar a maior parte da água para frente e para os lados, 
em forma de um quarto de esfera, e uma parte mínima para trás, 
contra a parede. 

 

Os chuveiros automáticos são aprovados em graus nominais de temperatura para seus 

acionamentos, variando de 57˚C a 343˚C, determinados pelas temperaturas máximas 

permitidas nos ambientes, já considerando uma margem mínima de acionamento de no 

mínimo 20˚C acima. 

 

Para que o acionamento dos chuveiros automáticos fique dentro do tempo estimado 

previsto pelos fabricantes, vários fatores podem influenciar, sendo os principais: 

 

• A altura do pé-direito: quanto maior a altura, maior o tempo de 
acionamento; 

• O afastamento do chuveiro em relação ao teto: quanto maior a 
distância, maior o tempo de acionamento. 

 

A vazão de água através de um chuveiro automático depende da característica mecânica 

do mesmo, representada pelo seu fator de vazão K, e da pressão da água imposta na rede 

hidráulica. De forma simplificada a equação abaixo exprime essa relação: 

 
Vazão (l/min) = K (l/min.(KPa)-1/2) x Pressão(Kpa)1/2 

 
De posse dos valores do K para uma gama de sprinklers, o projetista do sistema de 

proteção e combate ao incêndio, que de antemão já calculou o risco para um certo 

ambiente e a necessidade de vazão (ou vazão por m²) para o local, poderá determinar, 

facilmente, a quantidade e o tipo de sprinkler a ser aplicado na instalação. 

 

As normas ABNT NBR 6125 e 6135 definem que os sprinklers devem apresentar no 

mínimo, no corpo e/ou no defletor, as seguintes marcações: 

 

• Marca do fabricante e modelo do sprinkler; 
• Temperatura nominal de operação; 
• Ano de fabricação; 
• Diâmetro nominal do orifício; 
• Letra código da posição; 
• Cores corretas dos elementos termossensíveis; 
• Aprovação da seguradora. 
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Adicionalmente a estas identificações, deve ser estampada a Marca de Conformidade 

ABNT, no caso do produto possuir esta certificação, o que também implica ter o 

processo produtivo do sprinkler qualificado e certificado. 

 

4.10 Sistema Preventivo por Extintores 
 
O sistema preventivo por extintores deve obedecer às Normas da ABNT e Normas de 

Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros vigente, como exemplo a Instrução 

Técnica número 16 (IT-16 - Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio) de 

CBMMG (2010). Ele deve conter o número necessário, o tipo e a capacidade dos 

extintores empregados no projeto. O tipo de extintor deve ser determinado de acordo 

com o material a proteger. A quantidade de unidades extintoras deve ser determinada 

obedecendo aos parâmetros recomendados pelas normas, que, em princípio, dependem: 

 

• Da área máxima a ser protegida em cada unidade extintora; 
• Da distância máxima para o alcance do operador. 

 

Os tipos de incêndio podem ser divididos em classes (figura 4.18), de acordo com o 

material combustível do fogo. Estas classes são “A”, “B”, “C” e “D”, sendo “A” os 

materiais sólidos, “B” os líquidos inflamáveis, “C” os equipamentos energizados e “D” 

os metais pirofóricos. 

 

 
 

Figura 4.18 - Classes de incêndio 
(CBMPB, 2014). 
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Para cada classe de incêndio existe um agente extintor específico que demonstra maior 

eficiência. Os três principais são água pressurizada (AP), dióxido de carbono (CO2) e pó 

químico seco (PQS). O extintor de água pressurizada deve somente ser usado em 

incêndios classe “A”, onde também é mais eficiente que os outros; o extintor de CO2 

pode ser usado para todas as classes, sendo o uso para a classe “C” o melhor dentre os 

agentes extintores destacados; o extintor de pó químico também pode ser usado para 

todas as classes, sendo o mais eficiente para as classes “B” e “D” (RTB, 2014). 

  

Os extintores devem respeitar as exigências das Normas do INMETRO, quanto às suas 

características físicas, capacidades, manutenção e devem estar localizados e instalados 

de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros local e bem sinalizados. 

 

4.11 Classificação de Área 
 
Os sistemas instalados na mineração são projetados para garantir proteção precisa, 

precoce e completa dos eventos de incêndio internos aos locais:  

 

• Salas Elétricas; 
• Eletrocentros; 
• Áreas Administrativas; 
• Brigada de Incêndio; 
• Áreas de Processos Industriais; 
• Salas de Automação; 
• Salas de Controle; 
• Arquivos Técnicos; 
• Centro de Processamento de Dados (CPD); 
• Abrigo de Telecomunicações. 

 

Em geral, as áreas de processo onde são alocados os equipamentos do sistema de 

SDACI não são classificadas eletricamente, o que exigiria um sistema diferenciado. 

Cabe a mineradora informar a existência de áreas classificadas e sua respectiva 

classificação. 

 

A proteção em cada área é genericamente descrita nos subitens a seguir. 
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4.11.1 Subestações Elétricas / Eletrocentros 
 

• Proteção dos equipamentos elétricos; 
• Proteção dos equipamentos de automação e telecomunicação; 
• Proteção da sala de cabos e proteção passiva dos cabos nos 

bandejamentos. 
 

4.11.2 Áreas Administrativas, Cozinha / Refeitório, Almoxarifado, Oficinas, 
Laboratório, Portaria e Brigada de Incêndio 

 

• Equipamentos de informática; 
• Móveis peculiares ao ambiente; 
• Maquinários e equipamentos específicos às funções de trabalhos. 

 

4.11.3 Salas de Controle e Automação, CPD, Data Center e Abrigo de 
Telecomunicações 

 

• Equipamentos de informática e de telecomunicações; 
• Móveis; 
• Sistema de controle da planta; 
• Documentos técnicos; 
• Móveis peculiares ao ambiente; 
• Proteção dos equipamentos de automação e telecomunicação; 
• Proteção da sala de cabos e proteção passiva dos cabos nos 

bandejamentos. 
 

4.11.4 Áreas de Processos Industriais 
 

• Proteção dos equipamentos industriais elétricos e mecânicos; 
• Proteção dos equipamentos de automação e telecomunicação; 
• Maquinários e equipamentos específicos às funções de trabalho. 

 

4.12 Escopo Geral de Fornecimento por Área 
 
Os equipamentos e serviços descritos a seguir devem ser listados completos, nos 

documentos do projeto básico, para integrar um sistema fixo e automático de proteção, 

detecção, alarme e combate a incêndio sem se limitar, e serem fornecidos no projeto 

detalhado. 
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Todos os materiais para a instalação do sistema de detecção de incêndio, combate e 

extinção, tais como eletrodutos, conduletes, caixas de passagem, cabos para interligação 

dos equipamentos, entre outros, são geralmente de responsabilidade do fornecedor do 

sistema. 

 

Em cada área devem ser previstos a necessidade dos seguintes itens: 

 

4.12.1 Subestações Elétricas / Eletrocentros, CPD, Data Center e Abrigo de 
Telecomunicações 

 

• Central microprocessada modular digital endereçável; 
• Detectores de fumaça e detectores termovelocimétricos; 
• Detectores de fumaça por aspiração; 
• Sistema de alarme sonoro e visual; 
• Detectores lineares nos bandejamentos dos porões de cabos; 
• Cilindros de gás halogenado / sais de potássio (aerossol) para 

combate a incêndio nas salas de painéis; 
• Indicador externo de ambiente inundado de gás; 
• Acionadores manuais tipo quebra vidro; 
• Proteção passiva; 
• Sistema hidráulico de combate a incêndio; 
• Extintores de incêndio. 

 

4.12.2 Áreas Administrativas, Cozinha / Refeitório, Almoxarifado, Oficinas e 
Laboratório 

 

• Central microprocessada modular digital endereçável; 
• Detectores de fumaça e detectores termovelocimétricos; 
• Sistema de alarme sonoro e visual; 
• Detectores de fumaça por aspiração; 
• Acionadores manuais tipo quebra vidro; 
• Sistema hidráulico de combate a incêndio; 
• Extintores de incêndio. 

 

4.12.3 Sala de Controle 
 

• Sistema de monitoração dos sistemas de alarme, combate a incêndio 
com os softwares específicos; 

• Central microprocessada modular digital endereçável; 
• Detectores de fumaça e detectores termovelocimétricos; 
• Detectores de fumaça por aspiração; 
• Sistema de alarme sonoro e visual; 
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• Detectores lineares nos bandejamentos dos porões de cabos; 
• Cilindros de gás halogenado / sais de potássio (aerossol) para 

combate a incêndio nas salas de painéis; 
• Indicador externo de ambiente inundado de gás; 
• Acionadores manuais tipo quebra vidro; 
• Proteção passiva; 
• Sistema hidráulico de combate a incêndio; 
• Extintores de incêndio. 

 

4.12.4 Portaria (Sala de Segurança Industrial) e Brigada de Incêndio 
 

• Sistema de monitoração dos sistemas de alarme, combate a incêndio 
com os softwares específicos; 

• Microcomputador, monitor e impressora; 
• Central microprocessada modular digital endereçável; 
• Detectores de fumaça e detectores termovelocimétricos; 
• Sistema de alarme sonoro e visual; 
• Acionadores manuais tipo quebra vidro; 
• Sistema hidráulico de combate a incêndio 
• Extintores de incêndio. 

 

4.12.5 Áreas Industriais 
 

• Central microprocessada modular digital endereçável; 
• Sistema de alarme sonoro e visual; 
• Acionadores manuais tipo quebra vidro; 
• Sistema hidráulico de combate a incêndio; 
• Extintores de incêndio. 

 

4.12.6 Considerações Gerais de Fornecimento 
 

As quantidades de fornecimento são obtidas no projeto através da Planilha de 

Quantitativos, que é um dos últimos documentos a serem finalizados no projeto 

detalhado.  

 

O detector de fumaça por aspiração é composto por uma central de aspiração e análise 

de ar e tubos de PVC para aspiração do ar. 

 

A quantidade de cilindros e de gás exata é definida, durante o projeto detalhado, 

conforme o tipo e capacidade dos cilindros a serem fornecidos e o local de montagem. 

O critério de dimensionamento deve ser informado de forma clara pelo fornecedor. 
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Devem ser previstos cabos especiais para aplicação industrial em instalações externas 

em eletrodutos e/ou internas em bandejas, blindados na cor vermelha obedecendo às 

normas da ABNT. 

 

Deve haver aplicação de proteção passiva com vedação dos dutos de cabos de entrada 

de edificações e pintura intumescente. 

 

Deve ser definido junto ao cliente o tipo de SDACI a ser aplicado dentro de painéis e 

gavetas elétricos, determinando se vai haver apenas detecção, detecção e combate, ou 

nada, trabalhando apenas com o sistema exterior instalado no ambiente em que se 

encontram os painéis. 

 

Os seguintes itens também precisam ser considerados: 

 

• Projeto para AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros); 
• Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros local. 

 

É aconselhado à mineradora cotar separadamente contrato de manutenção do sistema 

após o término da garantia do fornecedor. 

 

4.13 Sistema de Iluminação e Sinalização para Abandono de Local 
 
O projeto do sistema de iluminação e sinalização para abandono de local tem como 

finalidade conduzir as pessoas para fora das edificações de forma segura, por isso, é 

necessária boa condição de visibilidade e em quantidades suficientes para que seja 

visualizada em qualquer ponto da edificação. 

 

As Instruções Técnicas números 13 (IT-13 - Iluminação de Emergência) e 15 (IT-15 - 

Sinalização de Emergência) de CBMMG (2010), assim como a NBR 13434, partes 1 e 

2, servem de base e devem ser obedecidas para que o projeto seja aprovado junto ao 

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no caso. 

 

A IT-13 fixa as condições necessárias para o projeto e instalação do sistema de 

iluminação de emergência em edificações e áreas de risco, e é importante caso aconteça 

algum evento de emergência para fornecer iluminação para os ocupantes da edificação. 
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A IT-15 tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para 

os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, 

que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das 

rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio. A sinalização 

de emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores, que devem ser alocados 

convenientemente no interior das edificações e áreas de risco. 

 

Existem quatro categorias de sinalização básica: Proibição; Alerta; Orientação e 

Salvamento; e Equipamentos. As figuras 4.19 a 4.22 são exemplos destas categorias. 

  
 

Figura 4.19 - Sinalização de proibição - Proibido fumar 
(CBMMG, 2010). 

 
 

 
 

Figura 4.20 - Sinalização de alerta - Cuidado, risco de 
incêndio  

(CBMMG, 2010). 

 
 

Figura 4.21 - Sinalização de orientação e salvamento - 
Saída de emergência 

(CBMMG, 2010). 

 

 
 

Figura 4.22 - Sinalização de equipamentos - Extintor de 
incêndio 

(CBMMG, 2010). 

 

O restante deste item, assim como seus subitens, foi baseado em DAT (2006) e tratam 

do projeto do sistema de iluminação e sinalização para abandono de local, indicando 

como e quais devem ser seus entregáveis. 

 

Como recomendações de projeto, pode-se citar: 

 

• O projeto do sistema de iluminação e sinalização para abandono de 
local deve ser apresentado separadamente dos demais projetos 
complementares; 
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• O projeto deve seguir a prescrição das normas do Corpo de 
Bombeiros. Ela estabelece e padroniza critérios de concepção, 
dimensionamento e padrão mínimo de apresentação de projetos de 
segurança contra incêndios do Sistema de Sinalização para 
Abandono de Local - SAL. 

 

4.13.1 Planta Baixa 
 
Na planta baixa do pavimento, onde estiver instalada a fonte que alimenta o sistema, 

deve estar representado: 

 

• Posição do compartimento que abriga a mesma; 
• Resistência ao fogo das paredes do compartimento; 
• Posição da abertura de ventilação do compartimento. 

 

Observações: 

 

(1) Essas prescrições são válidas somente para sistemas que adotem como fonte, central 

de acumuladores (baterias) e ou grupo moto-gerador; 

 

(2) Quando o sistema for constituído por blocos autônomos, essa condição deve estar 

indicada, através de legenda a ser inserida junto às luminárias que constarem nas plantas 

baixas. 

 

Em todas as plantas baixas dos pavimentos devem estar representadas as posições dos 

pontos de cada luminária de sinalização com: 

 

• Respectiva especificação do nível mínimo de iluminação de cada 
uma; 

• Indicação da altura de instalação em relação à abertura; 
• O traçado percorrido pelos eletrodutos; 
• A posição da prumada dos circuitos do sistema; 
• Condição de passagem dos circuitos (se embutida ou aparente); 
• Tipo de material de que se constituem os eletrodutos. 

 

Obs.: Em se tratando de sistema que adote blocos autônomos, aplicam-se somente as 

prescrições dos dois primeiros quesitos citados acima. 
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4.13.2 Prancha com Detalhes 
 
Na prancha com detalhes: 

 

• Todos os detalhes deste sistema devem ser apresentados 
preferencialmente em prancha única, denominada “Prancha de 
Detalhes do Sistema de Iluminação de Emergência”; 

• Os detalhes apresentados devem ser específicos do projeto em pauta;  
• Na utilização de modelos de detalhes padronizados apresentados em 

projeto com a marca de conformidade, a fidelidade de reprodução 
deve ser presumida. 

 

4.13.3 Quadro de Especificações 
 
O projeto deve constar na prancha de detalhes do sistema um quadro, devidamente 

titulado como referente ao sistema de sinalização para abandono de local, com as 

seguintes informações: 

 

• Do sistema em geral: 
� Autonomia mínima do sistema; 
� Tempo máximo de comutação do sistema. 

 
• Do grupo moto gerador (quando for o caso): 

� Tensão de alimentação do sistema; 
� Potência total instalada. 

 
• Da Central de acumuladores (quando for o caso): 

� Tensão do sistema; 
� Acumuladores (quantidade); 
� Tensão individual do acumulador; 
� Instalação dos acumuladores (paralelo ou em série); 
� Potência total do sistema. 

 
• Das luminárias de emergência: 

� Temperatura de resistência ao fogo com indicação do tempo 
mínimo de exposição. 
 

• Dos condutores: 
� Características de propagação do material. 

 
• Dos eletrodutos: 

� Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações 
de outros sistemas de segurança. 
 

• Dos circuitos: 
� Não possuir ligações em série dos pontos de luz. 
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• Da tensão de alimentação: 
� A tensão de alimentação do sistema pode ser 12V, 24V, 48V 

em corrente contínua, sendo vetadas tensões superiores. 
 

• Das instalações especiais (quando for o caso): 
� Instalações em locais onde haja perigo de explosão, as 

luminárias ou blocos autônomos devem ser blindados, próprios 
para essa aplicação; 

� No caso de alimentação centralizada, a fonte deve estar 
localizada em local livre do risco de explosão, fora da área 
perigosa. Os circuitos devem estar em tubulação blindada; 

� Recomenda-se optar pela utilização de baixa tensão, 12V, 
reduzindo a possibilidade de faiscamento. 

 

• Quadro de simbologias / legendas: 
� Na prancha geral de detalhes do sistema, deve ser apresentado 

um quadro geral contendo todas as legendas que foram 
utilizadas no respectivo sistema; 

� Sempre que alguma legenda for utilizada em alguma planta 
baixa, deve existir nesta prancha um quadro contendo 
unicamente as legendas que nela foram utilizadas. 

 

• Planta de dimensionamento do sistema: 
� Sistemas através de blocos autônomos não necessitam de 

planilha de dimensionamento; 
� Devem obrigatoriamente ser apresentadas quando se tratar de 

sistemas através de central de baterias; 
� A planilha de dimensionamento deve estar devidamente 

rubricada e assinada pelo responsável técnico. 
 

4.14 Integração do Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio 
 
O SDACI é um sistema automático que se permite integrar com diversos outros 

sistemas dentro do empreendimento. 

 

O Sistema Hidráulico de Combate a Incêndio pode ser integrado ao Sistema Inteligente 

de Detecção e Alarme da planta, com isso os alarmes de pressão de linha de incêndio, 

vazão em determinada tubulação, abertura de válvulas ou hidrantes, iriam para a central 

de incêndio mais próxima e entrariam no SDACI. Mas esta aplicação não se mostra 

muito comum na indústria mineral, pois normalmente os projetos dos sistemas 

automático e hidráulico de combate a incêndio são feitos separadamente e em paralelo. 
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Com a evolução tecnológica, há atualmente softwares de integração dos sistemas de 

tecnologia da informação e automação com o SDACI. Como exemplo, pode-se citar o 

sistema de CFTV, que permite ao usuário do sistema de combate a incêndio visualizar 

pelas câmeras de segurança ou processo, o lugar onde se originou um alarme; o sistema 

de controle de acesso, que com a correta programação, destrava as portas, catracas e 

cancelas de um local alarmado; e o sistema de intercomunicação industrial, que ao 

receber um alarme de incêndio, libera uma mensagem gravada de evacuação do local e 

direciona as pessoas para um ponto de encontro seguro. 

4.15 Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio em Correias 
Transportadoras 

 
Um dos equipamentos da mineração que demonstra maior risco de incêndio é a correia 

transportadora, figura 4.23, por isso a maioria dos empreendimentos minerais exige um 

SDACI específico para atender a esta demanda. As correias representam um grande 

perigo porque elas podem espalhar fogo em grandes extensões e por toda a planta. 

 

 
 

Figura 4.23 - Correia transportadora 
(PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, 2013). 

 

A correia transportadora pode inflamar-se por diversos motivos, mas os principais são 

superaquecimento dos rolamentos dos tambores e dos motores de acionamento da 

correia, atrito entre correia e tambor, falha mecânica e contato com materiais em 

elevadas temperaturas. 

 

Para o sistema de detecção e alarme de incêndio são instalados sensores de temperatura 

nos pontos críticos da correia, como rolamentos, tambores, motores, e também 

espaçados ao longo de sua extensão (a distância entre os detectores é avaliada e decidida 

junto a mineradora, e depende da localização, da extensão da correia, do processo a 

montante e do material transportado). Sirenes e acionadores manuais também são 

dispostos ao longo da correia, mas apenas onde haja presença e alcance de pessoas. O 
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alarme de incêndio é visualizado nos pontos principais do sistema: portaria, sala de 

controle e brigada de incêndio. 

 

Outra forma de detecção de alteração de temperatura ao longo da correia é por sensor 

linear, este tipo de detector é instalado junto à correia e acompanha todo o caminho feito 

por ela. Ao final, ele é conectado a uma pequena central que recebe os alarmes, e tem 

uma precisão de ±1m do local exato do foco de incêndio. O detector linear de 

temperatura é geralmente utilizado em correias instaladas em locais de difícil acesso ou 

para correias longas que passem em áreas afastadas. 

 

O sistema de combate é hidráulico, e pode ser manual, caso o jato de água das 

mangueiras instaladas junto aos hidrantes consiga atingir o fogo e o pessoal da brigada 

de incêndio tenha livre acesso ao local, ou pode ser automático por sprinklers ou water 

spray, nos locais onde não haja fácil acesso, devido à altura, por exemplo. 

 

A evolução da tecnologia na área de inflamação e propagação de incêndios em correias 

transportadoras permitiu a criação de materiais resistentes ao fogo e à proliferação do 

mesmo, portanto esta é uma proteção extra que pode ser usada para reduzir os riscos de 

acontecer algum incidente desta espécie. 

 

4.16 Combate a Incêndio em Minas 
 
O processo de extração mineral é a parte da mineração que oferece mais riscos e, 

portanto, necessita de maior cautela. A lavra, seja a céu aberto ou subterrânea, traz 

consigo trabalhos como desmonte de rocha, perfurações, explosões, carregamento de 

toneladas de minério, envolvimento de equipamentos pesados, atividades as quais que 

se feitas de forma arbitrária podem acarretar em acidentes e até mesmo mortes.  

 

Um dos riscos importantes para se evitar e combater nas minas é o incêndio, que pode 

ocorrer por causa de uso de dinamite ou qualquer explosivo, superaquecimento de 

determinado equipamento, faíscas em ambientes explosivos, entre outros. A mina 

subterrânea tem o agravante de ser um ambiente fechado, onde não há possibilidade de 

dissipação de gases nocivos ou inflamáveis, possuir dificuldades de evacuação, dentre 

outros. 
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Há normas reguladoras que definem premissas para fornecer segurança adequada contra 

incêndios em minas. O anexo 1 que traz parte da NR-22 - Segurança e Saúde 

Ocupacional na Mineração (MTE, 1978), assim como a NRM-08 - Prevenção Contra 

Incêndios, Explosões, Gases e Inundações (DNPM, 2001), são exemplos de legislações 

a serem seguidas pelos empreendimentos minerais. 

 

Em MTE (1978), NR-22, item 22.28 - Proteção Contra Incêndios e Explosões 

Acidentais (anexo 1), pode-se destacar alguns temas devido a seu grau de importância e 

relevância com este trabalho.  

 

• Ressalta-se que deve haver o PGR (Programa de Gerenciamento de 
Riscos), com ações de prevenção e combate a incêndio e explosões 
acidentais;  

• Em minas subterrâneas sujeitas a concentração de gases, que possam 
causar explosões e incêndios, deve haver equipamentos individuais 
de fuga rápida, assim como câmaras de refúgio incombustíveis;  

• Deve haver equipes treinadas de combate a incêndio e sistema de 
alarme;  

• É proibido portar ou utilizar produtos inflamáveis, ou que produzam 
fogo ou faísca;  

• Deve-se instalar em minas subterrâneas, onde haja transporte por 
correias, SDACI próximo ao sistema de acionamento e dos 
tambores;  

• O sistema de ventilação deve impedir que gases provenientes de 
incêndios na superfície adentrem a mina, e quando incêndio no 
interior da mina, que os gases sejam eliminados para o exterior; 

• Devem ser instaladas redes de água, sistemas e dispositivos para 
possibilitar combate a incêndios;  

• Em toda mina devem ser instalados extintores portáteis de incêndio 
com classe de risco adequada e devidamente inspecionados;  

• Todos os trabalhadores da mina devem estar instruídos para 
extinguir focos de incêndio e realizar primeiros socorros;  

• E por fim, havendo constatação de incêndio, toda área de risco deve 
ser interditada, e as pessoas evacuadas para áreas seguras. 

 

4.17 Projeto do Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio 
 
O projeto de engenharia do SDACI deve consistir na definição, dimensionamento e 

representação do sistema de prevenção e combate a incêndio, incluindo a localização 

precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos do sistema, 

demanda de água, bem como as indicações necessárias à execução das instalações 

(memoriais, desenhos, especificações, e outros documentos). 
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O projeto do SDACI deve estar harmonizado com o projeto arquitetônico, estrutural e 

demais projetos, observando a não interferência entre elementos dos diversos sistemas, 

afim de que se obtenha uma solução mais econômica e funcional. 

 

O SDACI é exigido em conformidade com a classificação de ocupação das edificações, 

respectivos riscos e área, seguindo as normas de segurança contra incêndio. Deve ser 

concebido de forma a proporcionar um nível adequado de segurança aos ocupantes do 

prédio em caso de incêndio, minimizando as probabilidades de propagação do fogo 

através de seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos 

equipamentos existentes. 

 

Faz parte do projeto a elaboração de todos os documentos e desenhos considerados 

necessários para o entendimento completo do sistema proposto, sempre pensando na 

montagem, execução e manutenção. 

 

O projeto de engenharia do Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio pode 

ser dividido em três partes: projeto conceitual, básico e detalhado.  

 

O projeto conceitual é responsável pela concepção e organização do sistema, 

estipulando as premissas do projeto e servindo como base para o projeto básico. Nesta 

parte, os documentos confeccionados são Dados Básicos e Critérios de Projeto, 

Configuração e Planilha de Quantidades (preliminares). Tais documentos servem para 

dar um “norte” ao projeto e todos serão consolidados nas etapas básica e detalhada. 

 

A próxima etapa é o projeto básico, que traz consigo a evolução do trabalho previsto no 

conceitual, e é a parte que dá corpo ao projeto, com a execução de diversos documentos 

vitais. O projeto básico define todas as atribuições e escopo do projeto, assim como 

tecnologia, equipamentos, infraestrutura, combate e arquitetura de rede. 

 

São documentos e atividades previstos no projeto básico: 

 

• Engenharia básica das configurações do sistema completo de 
detecção e combate a incêndio; 

• Dados básicos e critérios de projeto; 
• Especificação técnica do sistema; 
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• Desenhos de configuração do sistema, layout e interligação dos 
painéis; 

• Folhas de dados dos equipamentos e materiais do sistema; 
• Listas de equipamentos e materiais; 
• Planilha de quantidades; 
• Memória de cálculo do sistema de combate a incêndio hidráulico 

(incluindo bombas, reservatórios e tubulações); 
• Memória de cálculo do sistema de combate a incêndio por agente 

gasoso; 
• Planta de locação de hidrantes e tubulação de água para incêndio; 
• Desenhos básicos de casa de bombas, reservatórios e abrigos; 
• Distribuição dos extintores (local, tipo, quantidade, peso/volume e 

aplicação); 
 

Por fim, faz-se o projeto detalhado, que tem a função de fechar todos os espaços abertos 

deixados no projeto básico, minuciando todo o SDACI, em suas diversas etapas, até sua 

compra, testes e posterior supervisão, caso seja acordado desta forma junto a 

mineradora. 

 

São documentos e atividades previstos no projeto detalhado: 

 

• Consolidação total do projeto básico; 
• Diagrama de interligação e planta / cortes de locação de 

equipamentos e rede interna; 
• Detalhe típico de montagem; 
• Fechamento da planilha de quantidades e lista de equipamentos; 
• Memorial descritivo que contenha: fornecimento de materiais, 

supervisão de montagem, comissionamento, start up, treinamento de 
operação, garantias de performance e testes específicos (hidráulico, 
hidrostático, estanqueidade e todos que possam ser considerados 
necessários). 

• Requisição técnica; 
• Parecer técnico; 

 

Todos os equipamentos e instalações devem ser representados em plantas, e 

apresentados os respectivos memoriais descritivos, cadernos de especificações, encargos 

e planilhas de quantidades. Os serviços de engenharia devem contemplar todas as 

atividades para atender a especificação do sistema. 
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5 CONCLUSÕES 
 
O Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio mostra-se um sistema automático 

essencial em um ambiente industrial, seja para proteção do bem material, como para 

prevenção de danos a saúde de empregados. 

 

O tipo do sistema de combate, assim como seus equipamentos, sensores e agente 

extintor devem ser escolhidos atentamente segundo equipamentos e locais a serem 

protegidos, normas técnicas vigentes e consultas a mineradora e seguradora. 

 

É importante respeitar as etapas de desenvolvimento de um projeto de sistema de 

combate a incêndio, desde a concepção do SDACI, que começa com o entendimento do 

projeto e suas premissas, na fase de planejamento, depois a formulação das idéias 

principais em um documento de Critérios de Projeto na fase conceitual, mais adiante na 

estruturação básica do projeto, discretizando-o e especificando-o, durante o projeto 

básico, até a fase final detalhada, que é responsável pelas minúcias do projeto. Todo o 

projeto deve ser devidamente documentado e revisado, para preservar sua qualidade e 

assegurar que nas fases posteriores, como comissionamento e operação, o sistema 

funcione de forma correta. 

 

O presente trabalho, por abranger em sua extensão toda caracterização do sistema de 

combate a incêndio, juntamente com seus equipamentos, rede, definição de escopo por 

área, normas, entre outros, pode ser considerado como uma interessante referência 

bibliográfica para consultas a respeito do SDACI, principalmente aplicado à mineração, 

assim como fonte para embasamento de projetos deste sistema. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

O aprofundamento do sistema hidráulico de combate a incêndio, com seus cálculos de 

variáveis como vazão, pressão de linha e volume, assim como o dimensionamento de 

seus equipamentos (por exemplo, bombas, tanques e instrumentos de transmissão e 

indicação), tubulação, hidrantes e mangueiras, seria de grande valia para 

complementação deste trabalho, como trabalho futuro. 

 

Outra sugestão, que poderia ser mencionada, seria um estudo sobre os Sistemas de 

Detecção, Alarme e Combate a Incêndio que se aplicam às minas, sejam subterrâneas 

ou a céu aberto, visto que o tratamento desse tema no presente trabalho se dá de forma 

superficial, concentrando-se mais na parte de beneficiamento. 
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8 ANEXOS 

8.1 NR-22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração (Item 22.28) 
 
22.28 Proteção contra Incêndios e Explosões Acidentais 
 
22.28.1 Nas minas e instalações sujeitas a emanações de gases tóxicos, explosivos ou 
inflamáveis o PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos - deverá incluir ações de 
prevenção e combate a incêndio e de explosões acidentais. 
22.28.1.1 As ações de prevenção e combate a incêndio e de prevenção de explosões 
acidentais devem ser implementadas pelo responsável pela mina e devem incluir, no 
mínimo: 
a) indicação de um responsável pelas equipes, serviços e equipamentos para realizar as 
medições; 
b) registros dos resultados das medições permanentemente organizados, atualizados e 
disponíveis à fiscalização e 
c) a periodicidade da realização das medições deverá ser determinada em função das 
características dos gases, podendo ser modificada a critério técnico. 
22.28.2 Em minas subterrâneas não deve ser ultrapassada a concentração um por cento 
em volume, ou equivalente, de metano no ambiente de trabalho. 
22.28.2.1 No caso da ocorrência de metano acima desta concentração, as atividades 
devem ser imediatamente suspensas, informando-se a chefia imediata e executando 
somente trabalhos para reduzir a concentração. 
22.28.2.2 Em caso de ocorrência de metano com concentração igual ou superior a dois 
por cento em volume, ou equivalente, a zona em perigo deve ser imediatamente 
evacuada e interditada. 
22.28.3 A concentração de metano na corrente de ar deverá ser controlada 
periodicamente, conforme programa estabelecido e aprovado pelo responsável pela 
mina. 
22.28.3.1 Acima de zero vírgula oito por cento em volume de metano no ar, será 
proibido desmonte com explosivo. 
22.28.4 Nas minas subterrâneas sujeitas à concentração de gases, que possam provocar 
explosões e incêndios, devem estar disponíveis próximos aos postos de trabalho 
equipamentos individuais de fuga rápida em quantidade suficiente para o número de 
pessoas presentes na área. 
22.28.4.1- Além dos equipamentos de fuga rápida devem estar disponíveis câmaras de 
refúgio incombustíveis, por tempo mínimo previsto no Programa de Gerenciamento de 
Riscos - PGR- com capacidade para abrigar os trabalhadores em caso de emergência 
possuindo as seguintes características mínimas: 
a) porta capaz de ser selada hermeticamente; 
b) sistema de comunicação com a superfície; 
c) água potável e sistema de ar comprimido e 
d) ser facilmente acessíveis e identificados. 
22.28.5 Todas as minerações devem possuir um sistema com procedimentos escritos, 
equipes treinadas de combate a incêndio e sistema de alarme. 
22.28.5.1 As equipes devem ser treinadas por profissional qualificado e fazer exercícios 
periódicos de simulação. 
22.28.6 A prevenção de incêndio deverá ser promovida em todas as dependências da 
mina através das seguintes medidas: 
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a) proibição de se portar ou utilizar produtos inflamáveis ou qualquer objeto que 
produza fogo ou faísca, a não ser os necessários aos trabalhos de mineração subterrânea; 
b) disposição adequada de lixo ou material descartável com potencial inflamável em 
qualquer dependência da mina; 
c) proibição de estocagem de produtos inflamáveis e de explosivos próximo a 
transformadores, caldeiras, e outros equipamentos e instalações que envolvam 
eletricidade e calor; 
d) os trabalhos envolvendo soldagem, corte e aquecimento, através de chama aberta, só 
poderão ser executados quando forem providenciados todos os meios adequados para 
prevenção e combate de eventual incêndio e 
e) proibição de fumar em subsolo. 
22.28.7 É proibido o porte e uso de lanternas de carbureto de cálcio em subsolo. 
22.28.8 Em minas subterrâneas, onde for utilizado sistema de transporte por correias 
transportadoras, deverá ser instalado sistema de combate a incêndio próximo ao seu 
sistema de acionamento e dos tambores. 
22.28.9 Em minas de carvão, as correias transportadoras devem ser construídas de 
material resistente à combustão. 
22.28.9.1 Em minas de carvão devem ser tomadas todas as medidas necessárias para 
evitar o acúmulo de pó de carvão ao longo das partes móveis dos sistemas de 
transportadores de correia, onde possa ocorrer aquecimento por atrito. 
22.28.10 Nos acessos de ar fresco devem ser tomadas precauções adicionais nas 
instalações para se evitar incêndios e sua propagação. 
22.28.11 O sistema da ventilação de mina subterrânea deve ser regido e dotado de 
procedimentos ou dispositivos que: 
a) impeçam que os gases de combustão provenientes de incêndio na superfície penetrem 
no seu interior e 
b) possibilitem que os gases de combustão ou outros gases tóxicos gerados em seu 
interior em virtude de incêndio não sejam carreados para as frentes de trabalho ou sejam 
adequadamente diluídos. 
22.28.12 Nas proximidades dos acessos à mina subterrânea não devem ser instalados 
depósitos de produtos combustíveis, inflamáveis ou explosivos. 
22.28.13 Todo insumo inflamável ou explosivo, deve ser rotulado e guardado em 
depósito seguro, identificado e construído conforme regulamentação vigente. 
22.28.14 Devem ser instaladas, nas minas subterrâneas, redes de água, sistemas ou 
dispositivos que permitam o combate a incêndios. 
22.28.15 Em toda mina devem ser instalados extintores portáteis de incêndio, adequados 
à classe de risco, cuja inspeção deve ser realizada por pessoal treinado. 
22.28.16 Os equipamentos de combate a incêndios, as tomadas de água e o estoque do 
material a ser utilizado na construção emergencial de diques, na superfície e no subsolo, 
devem estar permanentemente identificados e dispostos em locais apropriados e 
visíveis. 
22.28.16.1 Os equipamentos do sistema de combate a incêndio devem ser inspecionados 
periodicamente. 
22.28.17 Todos os trabalhadores devem estar instruídos sobre prevenção e combate a 
princípios de incêndios, através do uso de extintores portáteis, e sobre noções de 
primeiros socorros. 
22.28.18 Havendo a constatação de incêndio, toda a área de risco deve ser interditada e 
as pessoas não diretamente envolvidas no seu combate devem ser evacuadas para áreas 
seguras. 
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22.28.19 As carpintarias devem estar distantes de outras oficinas e demais zonas com 
risco de incêndio e explosão.  
 

(MTE, 1978) 

 

8.2  Normas Técnicas 
 
Devem ser obedecidas as últimas edições das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Na falta de normas brasileiras ABNT para casos específicos, 

são adotadas as normas e regulamentos ou padrões técnicos de outras organizações 

nacionais e/ou estrangeiras, reconhecidas internacionalmente e aprovadas pela 

mineradora. 

 

As tabelas 8.1 e 8.2 listam as organizações, associações e normas técnicas citadas 

durante o trabalho, além de outras importantes para o projeto de SDACI. 

 

Tabela 8.1 - Organizações e associações 

SIGLA DESCRIÇÃO 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AISI American Iron and Steel Institute 

ANSI American National Standards Institute 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

ASTM American Society for Testing and Materials 

AWS American Welding Society 

DIN Deutsche Industrie Normen 

DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral 

EIA Electronic Industries Association 

EPA Environmental Protection Agency 

FM Factory Mutual Engineering Division 

ICEA Insulated Cables Engineers Association 

IEC International Electrotechnical Commission 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IES Ilumination Engineers Society 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

IPCEA Insulated Power Cables Engineers Association 

IRB Instituto de Resseguros do Brasil 

ISA Instrument Society of America 

ISO International Organization for Standardization 
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SIGLA DESCRIÇÃO 
MSHA Mine Safety and Health Administration 

MTE Ministério do Trabalho e Emprego 

NEC National Electrical Code 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

NFPA National Fire Protection Association 

NIST National Institute of Standards and Technology 

NOSA National Occupational Safety Association 

OSHA Occupational Safety and Health Administration 

SAMA Scientific Apparatus Makers Association 

UL Underwriters Laboratories 
 

Tabela 8.2 - Normas técnicas 

SIGLA DESCRIÇÃO 
ANSI/ASME 
B1.20.7 NH 

Hose coupling screw threads. 

ASTM A 234 
Specification for piping fitting wrought carbon steel and alloy 
steel for moderate and elevate temperature. 

ASTM B 30 Specification for copper-base alloys in ingot form. 

ASTM B 584 
Standard specification for copper alloy sand castings for 
general applications. 

ASTM B 62 Specification for composition bronze or ounce metal castings. 

ASTM D 2000 
Classification system for rubber products in automotive 
applications. 

AWS A5.8 Brazing filler metal (Classifications BcuP-3 or BcuP-4).  

BS 5041 Part 1 Specification for landing valves for wet risers. 

DNPM - NRM 08 Prevenção contra Incêndios, Explosões, Gases e Inundações. 

EN 671 
Fixed Firefighing Systems - Hose systems - Part 1: Hose reels 
with semi-rigid hose. 

EN 694 Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems. 

ISO 1182 Building materials - non-combustibility test. 

ISO 14520 Gaseous fire extinguishing systems. 

MTE - NR 22 
Norma Regulamentadora - Segurança e saúde ocupacional na 
mineração. 

MTE - NR 23 Norma Regulamentadora - Proteção contra incêndios. 

NBR 10351 
Conexões injetadas de PVC rígido com junta elástica para 
redes e adutoras de água - Especificação. 

NBR 10897 
Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros 
automáticos - Requisitos. 

NBR 11720 
Conexão para unir tubos de cobre por Soldagem ou brasagem 
capilar - Especificações. 

NBR 11861 Mangueira de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio. 

NBR 12779 
Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras de incêndio - 
Procedimento. 
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SIGLA DESCRIÇÃO 
NBR 12912 NRosca NPT para tubos - Dimensões - Padronização. 

NBR 13206 
Tubo de cobre leve, médio e pesado sem costura, para 
condução de água e outros fluidos - Especificação. 

NBR 13434-1 
Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: 
Princípios de projeto. 

NBR 13434-2 
Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: 
Símbolos e suas formas, dimensões e cores. 

NBR 13714 
Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 
incêndio. 

NBR 14105 Medidores de pressão. 

NBR 14276 Programa de brigada de incêndio. 

NBR 14349 União para mangueira de incêndio. 

NBR 14870 Esguichos de jato regulável para combate a incêndio. 

NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão. 

NBR 5580 
Tubos de aço-carbono para rosca Whitworth gás para usos 
comuns na condução de fluídos - Especificação. 

NBR 5587 
Tubos de aço para condução, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 
- Dimensões básicas - Padronização. 

NBR 5590 
Tubo de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou 
galvanizados por imersão a quente, para costura, para condução 
de fluídos - Especificação. 

NBR 5647-1 
Sistemas para adução distribuição de água - Tubos e conexões 
de PVC 6,3 com diâmetros nominais até DN 100 - Parte 1: 
Requisitos gerais. 

NBR 5647-2 

Sistemas para adução distribuição de água - Tubos e conexões 
de PVC 6,3 com diâmetros nominais até DN 100 - Parte 2: 
Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 1,0 
Mpa. 

NBR 5647-3 

Sistemas para adução distribuição de água - Tubos e conexões 
de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até 
DN 100 - Parte 3: Requisitos específicos para tubos com 
pressão nominal PN 0,75 Mpa. 

NBR 5647-4 

Sistemas para adução distribuição de água - Tubos e conexões 
de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até 
DN 100 - Parte 4: Requisitos específicos para tubos com 
pressão nominal PN 0,60 Mpa. 

NBR 5667 
Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido. 3 Partes - 
Especificações. 

NBR 6125 Chuveiros automáticos para extinção de incêndio. 

NBR 6135 
Chuveiros automáticos para extinção de incêndio - 
Especificação. 

NBR 6414 
Rosca para tubos onde a vedação é feita pela rosca - 
Designação, dimensões e tolerâncias - Padronização.  

NBR 6925 
Conexão de ferro fundido maleável, de classes 150 e 300, com 
rosca NPT, para tubulação. 

NBR 6943 
Conexão de ferro maleável para tubulações - Classe 10 - 
Especificações. 
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SIGLA DESCRIÇÃO 

NBR 7240-11 
Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 11: 
Acionadores manuais. 

NBR NM ISO 7-1 
Rosca para tubos onde a vedação é feita pela rosca - 
Designação, dimensões e tolerâncias - Padronização. 

NFPA 2001 Clean agent fire extinguishing systems. 

NFPA 72 National fire alarm and signaling code. 
Projeto de norma 
44:000.08 - 001 

Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de 
cobre - Procedimento. 

 


